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       YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

08/03/2016

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Mart 2016
ÇARŞAMBA

Sayı : 29648



       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2016/8384

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                A. Ç. KILIÇ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı V.

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2016 – Sayı : 29648



9 Mart 2016 – Sayı : 29648                                    RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



Karar Sayısı : 2016/8438

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8439

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8480

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                                    N. AVCI                                 Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                 F. G. SARI                                            S. SOYLU                                     F. G. SARI                                   V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               B. TÜFENKCİ                               S. RAMAZANOĞLU                          A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8489

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                                    N. AVCI                                 Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                 Başbakan Yardımcısı V.                Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                 F. G. SARI                                            S. SOYLU                                     F. G. SARI                                   V. EROĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               B. TÜFENKCİ                               S. RAMAZANOĞLU                          A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.       Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2016/8509

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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9 Mart 2016 – Sayı : 29648                                    RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 15



Karar Sayısı : 2016/8556

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  M. ELİTAŞ                                       B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                    9 Mart 2016 – Sayı : 29648



—— • ——
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             03 Mart 2016

       69471265-305-2618

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   07 Mart 2016

      68244839-140.03-79-161

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           26 Şubat 2016
       69471265-305-2361

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 26 Şubat 2016
      68244839-140.03-59-131

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             02 Mart 2016
       69471265-305-2554

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   07 Mart 2016
      68244839-140.03-68-148

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             02 Mart 2016
       69471265-305-2553

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   07 Mart 2016
      68244839-140.03-67-147

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           26 Şubat 2016
       69471265-305-2362

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 26 Şubat 2016
      68244839-140.03-60-132

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             02 Mart 2016
       69471265-305-2555

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   07 Mart 2016
      68244839-140.03.69-149

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             02 Mart 2016
       69471265-305-2556

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   07 Mart 2016
      68244839-140.03-70-150

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           26 Şubat 2016
       69471265-305-2359

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 26 Şubat 2016
      68244839-140.03-57-129

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           26 Şubat 2016
       69471265-305-2360

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 26 Şubat 2016
      68244839-140.03-58-130

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                             04 Mart 2016

       69471265-305-2645

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   04 Mart 2016

      68244839-140.03-80-163

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             02 Mart 2016
       69471265-305-2552

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   07 Mart 2016
      68244839-140.03-66-146

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             04 Mart 2016
       69471265-305-2647

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   04 Mart 2016
      68244839-140.03-82-165

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                             02 Mart 2016
       69471265-305-2557

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                   07 Mart 2016
      68244839-140.03-71-151

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/24

08/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2016/25

08/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/52

08/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                       Sema RAMAZANOĞLU

                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Avrupa Birliği Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/53

08/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                              Volkan BOZKIR

                Başbakan                                   Avrupa Birliği Bakanı

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/54

08/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/55

08/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/57

08/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/58

08/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/105

08/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                   Fikri IŞIK

                Başbakan                         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/108

08/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/109

08/03/2016

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                            Berat ALBAYRAK

                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/110

08/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                            Berat ALBAYRAK
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/87

08/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                                Faruk ÇELİK
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/111

08/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                           Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Millî Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/71

08/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                               İsmet YILMAZ
                Başbakan                                  Millî Savunma Bakanı

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/115

08/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                      Mehmet MÜEZZİNOĞLU
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/116

08/03/2016
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
      Ahmet DAVUTOĞLU                             Binali YILDIRIM
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2016/8542

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

           N. KURTULMUŞ                                   M. ŞİMŞEK                              Y. AKDOĞAN                            Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

                  L. ELVAN                                        B. BOZDAĞ                        S. RAMAZANOĞLU                         V. BOZKIR

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı

                     F. IŞIK                                                S. SOYLU                                     F. G. SARI                               M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı

                  N. AĞBAL                                        B. ALBAYRAK                                A. Ç. KILIÇ                                  F. ÇELİK

           Ekonomi Bakanı V.                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı      Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                         E. ALA                                    C. YILMAZ                                  M. ÜNAL

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                         N. AVCI                                                  İ. YILMAZ

                                     Maliye Bakanı                             Millî Eğitim Bakanı                                Millî Savunma Bakanı

                                      V. EROĞLU                             M. MÜEZZİNOĞLU                                     B. YILDIRIM

                           Orman ve Su İşleri Bakanı                        Sağlık Bakanı                   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE

TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE
İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN

UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2016/8)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Ta-
rımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
kapsamında, tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması ama-
cıyla gerçek ve/veya tüzel kişi üreticilere, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu
kapsamında olup Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev alanı içerisinde yer alan ta-
rımsal amaçlı kooperatiflere ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (diğer kamu kurum ve
kuruluşları hariç), T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli ya-
tırım ve işletme kredisi kullandırılması ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Ta-
rımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karara
dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Arazi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun olup, ha-

lihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, ıslah edilerek
tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri,

b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
ç) Bir nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen ku-

ruluşlar tarafından ıslahçı materyalinden özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine
uygun açık alanlarda kurulan, virüsten ari ön temel sınıfta üretim materyali elde edilen bitki-
leri,

d) Çok yıllık yem bitkisi: Yem bitkilerinden yonca, korunga ile yapay çayır mera tesisi
oluşturabilmek için yapılan karışımı,

e) Damızlık: Irkına, tipine ve verimine özgü özellikleri gösteren vasıflı hayvanları,
f) Damızlık belgesi: 5/12/2011 tarihli ve 28133 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında, ana
ve babası bilinen ve kayıt sisteminde kayıtlı damızlık hayvanlara verilen belgeyi,

g) Damızlık düve işletmesi: Damızlık sığır işletmelerine gebe düve tedariki amacıyla
kurulmuş/kurulacak, kredi kapsamında doğum ve sağıma ilişkin sabit yatırımları içermeyen
ve sadece damızlık düve yetiştiriciliği yapılan, Bakanlıkça tescil edilmiş işletmeleri,

ğ) Damızlık işletmesi: Damızlık hayvanların yetiştirildiği, Bakanlıkça tescil edilmiş iş-
letmeleri,

h) Damızlık kanatlı: Yumurta veya et üretiminde kullanılacak civcivlerin üretimi için
geliştirilmiş sürüyü oluşturan kanatlıları,

ı) Damızlık kanatlı işletmesi: Damızlık ticari üretim veya damızlık araştırma amacı ile
kurulmuş, Bakanlıktan damızlık izni veya faaliyet onay belgesi almış, üretime yönelik damızlık
veya ticari civciv ve/veya kuluçkalık yumurta üreten işletmeleri,

i) Fidan: Anaç, çöğür, yoz veya çelik üzerine aşılama veya doğrudan eşeysiz vegetatif
yollarla çelik, daldırma, doku kültürü yöntemleri ile üretilen aşılı ve aşısız meyve, asma fidan-
larını,
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j) Fide: Özel olarak hazırlanmış ortamlarda belli bir büyüklüğe kadar geliştirilmiş, canlı
ve yapraklı tek yıllık sebze ve çilek bitkisini,

k) İki nolu damızlık ünitesi: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen ku-
ruluşlar tarafından bir nolu ünitelerden elde edilen veya yurt dışından ithal edilen ve ön temel
kademede olduğu belgelendirilen üretim materyallerinden veya fidanlardan, özel korumalı tel
seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfında
üretim materyali elde edilen bitkileri,

l) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerini,
m) İyi tarım uygulamaları (İTU): Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir,

ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye
önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemleri,

n) Karar: 14/12/2015 tarihli ve 2015/8299 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Dü-
şük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararı,

o) Kontrol kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin, üretiminden tüketiciye ulaşın-
caya kadar olan tüm aşamalarını kontrol etmek üzere Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek
veya tüzel kişileri,

ö) Kontrol ve sertifikasyon kuruluşu: Organik ürünün/organik girdinin/iyi tarım uygu-
lamaları kriterlerine uygun olarak üretilen ürünün; üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar
olan tüm aşamalarını kontrol etmek ve sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki ve-
rilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

p) Kuluçkahane: Damızlık ve ticari amaçla, kuluçkalık yumurtalardan civciv çıkaran
işletmeleri,

r) Lisanslı depo:10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu kapsamında tarım ürünlerinin sağlıklı koşullarda muhafaza ve ticari amaçla depolan-
ması hizmetlerini sağlayan tesisleri,

s) Meyve ve asma fidanı sertifikası: Meyve ve asma fidanının anaç ve üzerine aşılanmış
çeşidi belirten ve Bakanlık tarafından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen
belgeyi,

ş) Modern basınçlı sulama: Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları
su miktarının doğal yağışlarla karşılanamayan kısmının bitki kök bölgesine kapalı borularla
belirli bir basınçla ileten; yağmurlama, mikro yağmurlama (mini spring) ve damla sulama yön-
temlerini,

t) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
u) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Yetkilendirilmiş kuruluş bilgileri ile organik

tarım yapan müteşebbis, arazi, ürün, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, kontrol ve sertifika
bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

ü) Organik tarım faaliyetleri: Toprak, su, bitki, hayvan ve doğal kaynaklar kullanılarak
organik ürün veya girdi üretilmesi ya da yetiştirilmesi, doğal alan ve kaynaklardan ürün top-
lanması, hasat, kesim, işleme, tasnif, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma,
pazarlama, ithalat, ihracat ile ürün veya girdinin tüketiciye ulaşıncaya kadar olan diğer işlem-
lerini,

v) Ön temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar ta-
rafından veya yurt dışından ithal edilen, ıslahçı materyalinden üretilen virüsten ari meristem
fide ile özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan,
virüsten ari ön temel sınıfta fide elde edilen parseli,

y) Örtüaltı üretimi: 25/6/2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ör-
tüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliği esaslarına göre örtü altında yapılan üretim şeklini,

z) Sertifikalı blok: Temel bloklardan elde edilen veya yurt dışından ithal edilen, temel
sertifikaya sahip olduğu belgelendirilen fideler ile, Bakanlıkça yetkilendirilen kuruluşlar tara-
fından özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun açık alanlarda kurulan ser-
tifikalı sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

aa) Sertifikalı fidan: Sertifikalı üretim materyali ile üretilerek, kontrol sonucu sertifi-
kalandırılan fidanı,

bb) Sertifikalı tohumluk: Tescil edilmiş ve üretim izinli çeşitlerin tarla ve laboratuvar
muayeneleri yapılarak, mevzuattaki standartlarına uygunluğu belirtilen ambalajlanmış, etiket-
lenmiş ve lüzumu halinde mühürlenmiş tohumlukları,
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cc) Sertifikasyon kuruluşu: Tüm kontrolleri tamamlanmış organik ürünü/organik girdiyi
kontrol kuruluşunun yaptığı kontrol ve bu kontrole ilişkin bilgi ve belgeler ile gerek duyulan
hallerde yaptırılacak analizlere dayanarak sertifikalandırmak üzere Bakanlık tarafından yetki
verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

çç) Standart fidan: Etiketinde belirtilen ismi üreticisi tarafından garanti edilen, menşei
sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, kontrol sonucu sertifikalandırılan fidanı,

dd) Stratejik bitkisel üretim: Ekonomik değeri yüksek ve arz açığı olan ürünlere yönelik
yapılan üretimi,

ee) Su kaynağı: Sulama suyunun temin edileceği depolama yapıları, pınarlar, göller,
akarsular ve sulama kanallarını,

ff) Su ürünleri kuluçkahane belgesi: Kuluçkahanede yavru balık üretimi yapan yetişti-
ricilere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

gg) Su ürünleri ruhsat tezkeresi: Su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak balıkçı ge-
milerine, Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

ğğ) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiri-
cilere Bakanlıkça verilen geçerli belgeyi,

hh) Süs bitkisi: Doku kültürü de dâhil olmak üzere farklı yöntemler kullanılarak estetik,
fonksiyonel ve ekonomik amaçlarla üretilen/çoğaltılan/büyütülen bitkiyi,

ıı) Süs bitkisi üreticisi: 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinin 15 inci maddesine göre
verilen süs bitkisi üretici belgesine sahip olan gerçek ve tüzel kişileri,

ii) Tarımsal amaçlı kooperatifler: Bakanlığın görev alanına giren 1163 sayılı Kanunla
kurulan tarımsal amaçlı kooperatifleri,

jj) Temel blok: Araştırma kuruluşları veya Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar
tarafından ön temel bloklardan elde edilen veya yurt dışından ithal edilen, ön temel kademede
olduğu belgelendirilen fidelerle, özel korumalı tel seralarda veya izolasyon mesafesine uygun
açık alanlarda kurulan virüsten ari temel sınıfta fide elde etmek için yapılan parseli,

kk) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
ll) TKK: Tarım Kredi Kooperatiflerini,
mm) Tohumluk: Bitkilerin üretilmesinde kullanılan vegetatif (fide, fidan, aşı gözü, aşı

kalemi, yumru, çelik ve soğan) ve generatif (tohum) çoğaltım materyalini,
nn) Tohumluk sertifikası: Tohumluğun sınıf ve kademesini belirten ve Bakanlık tara-

fından görevlendirilmiş sertifikasyon kuruluşlarınca düzenlenen belgeyi,
oo) Üç nolu damızlık ünitesi: İki nolu ünitelerden elde edilen veya yurt dışından ithal

edilen ve temel kademeye sahip olduğu belgelendirilen üretim materyalleri veya fidanlarla,
Bakanlık tarafından yetkilendirilen kuruluşlar tarafından izolasyon mesafesine uygun açık alan-
larda kurulan ve sertifikasyona tabi zararlı organizmalardan ari üretim materyali elde edilen
meyve damızlık bitkilerini,

öö) Yaygın bitkisel üretim: Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında be-
lirtilmeyen, yağlı tohumlu bitkiler, (stratejik bitkisel üretim başlığı altında yer alan yağlı tohumlu
bitkiler hariç) hububat, baklagiller ve meyve-sebze gibi üretim konuları ile Kararda belirtilen
bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kri-
terlere uymayan koşullarda üretim konularını,

pp) Yaygın hayvansal üretim: Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtil-
meyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin veya Kararda belirtilen
hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite,
ırk, yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konuları,

rr) Yetkilendirilmiş kuruluş: Organik tarımda ve iyi tarım uygulamalarında, kontrol ve
sertifikasyon kuruluşu, kontrol kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu olarak Bakanlık tarafından
yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişileri,

ss) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu: Tohumluk üretici belgesine sahip, ilgili alt
birliklere üye ve Bakanlık tarafından yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişileri,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kredilendirme Konuları ve Teknik Kriterler

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği
MADDE 4 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda veya damızlık süt sığırı işletmesi kurmaları
veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri, manda veya holstein (siyah alaca/kırmızı alaca) ve jersey ırkı da-
mızlık belgeli süt sığırı alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma
tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre
yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji
kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını,
kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek
yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.
Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney
raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık süt sığırları, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk
yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami otuz altı aylık olması gerekir.
Kredi ile temin edilecek mandalar ise Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlen-
mesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, ilk yavru-
suna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami kırk sekiz aylık olması gerekir. Yatırım
kredilerinde; Damızlık Belgesi sadece süt sığırı alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme
kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak
küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe mü-
dürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği
MADDE 5 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği işlet-
mesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere
kullandırılacak olan yatırım kredileri, etçi ırklar olan angus, hereford, şarole ve limuzin ırkı
ile kombine ırklar olan montbeliard, Brown swiss ve simental damızlık belgeli hayvan alımla-
rını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme maki-
nesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kendi elektrik
ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (damızlık etçi sığır işletmelerinde sadece gü-
neş, kombine sığır işletmelerinde ise güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet
ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım gider-
lerini kapsar. Kombine ırklar ile kurulacak işletmelerde süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı
alımı yatırım kredisi kapsamında değerlendirilir. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik
giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme
belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması
Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kayde-
dilmiş, damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve
azami otuz altı aylık olması gerekir. Yatırım kredilerinde, damızlık belgesi sadece hayvan alımı
için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım
kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların
kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Damızlık düve yetiştiriciliği
MADDE 6 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; elli baş ve üzerinde işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli
baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi,
çayır biçme makinesi ve silaj makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını,
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kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli
olan tesis ve alet ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer
yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ve damızlık
belgeli hayvan alımları işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlan-
ması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kay-
dedilmiş, damızlık belgesine sahip ve dört-on üç aylık olması gerekir. İşletme kredilerinde, da-
mızlık belgesi sadece hayvan alımı için istenir ve aslı ile işlem yapılır. İşletme kredilerinde ve
ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını
da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı
yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 7 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde kapasiteye sahip büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt so-
ğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi,
gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman
alımlarını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle)
üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek
yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.
Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney ra-
poru esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek inek; Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İz-
lenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş, kültür
ırkı veya melezi, azami kırk sekiz aylık olması ve en az bir doğum yapmış olması gerekir. İş-
letme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların
kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna dair Bakanlık il/ilçe
müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Büyükbaş hayvan besiciliği
MADDE 8 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; on baş ve üzerinde manda dahil olmak üzere besi sığırcılığı işletmesi
kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami yirmi aylık erkek olması gerekir.
Ayrıca alınacak hayvanların Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yö-
netmeliği kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemine kaydedilmiş olmaları ve Türkvet
Kayıt Sisteminde en az üç ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(3) Sözleşmeli besicilik kapsamında alınacak hayvanlarda Türkvet Kayıt Sisteminde
üç ay süreyle kayıtlı olma şartı aranmaz. Sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki
yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılan sözleşmenin onaylı bir sureti banka veya
TKK’ne verilir.

(4) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım
kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme
makinesi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını
yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alı-
mını ve kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.
Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak
değerlendirilir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
MADDE 9 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; koyun için en az elli baş, keçi için en az yirmi beş baş kapasiteye sahip
işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırı-
lacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi,
süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi,
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kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir
enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer
yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi
kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme
bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş ve dokuz-yirmi dört aylık
olması gerekir. İşletme kredilerinde ve ekipman alımına, yönelik yatırım kredilerinde işletme-
deki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduğuna
dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı istenecektir.

Küçükbaş hayvan besiciliği
MADDE 10 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi

kullandırılabilmesi için; yüz baş ve üzerinde küçükbaş hayvan besi işletmesi kurmaları veya
işletme kapasitesini yüz baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az üç aylık ve erkek olması gerekir.
(3) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların

Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt
Sisteminde en az bir ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak
olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi
ve çayır biçme makinesi alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından
(güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderlerini kap-
sar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi ola-
rak değerlendirilir.

Arıcılık
MADDE 11 – (1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi

kullandırılabilmesi için; Arıcıların, Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari elli adet ve daha
fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısını elli adet ve üzerine
çıkarmaları, Bombus arısı üreten işletmelerin Bakanlıktan üretim izni almış olması gerekir.

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;
a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi,

polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı,
b) İki yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için

jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı,
c) Yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arı-

cılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en
az bin adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı,

ç) Bombus arısı sektörü için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman
alımı ile diğer yatırım giderlerini,

kapsar.
(3) Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri;
a) Arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz

gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik
dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı
üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva
çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi) alımı ve benzeri işletme giderlerini,

b) Bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj
malzemesi gibi) giderlerin finansmanını kapsar.

(4) Bu kapsamda; kredi talebinde bulunan arıcılar, il/ilçe müdürlüklerinden veya ilgili
birliklerden alınacak Arıcılık Kayıt Sistemi Belgesi, Bombus arısı üreticileri, il/ilçe müdürlük-
lerinden alınacak Üretim İzinli olduğuna dair yazı ile Banka ve/veya TKK’ya başvurur.

Kanatlı sektörü
MADDE 12 – (1) Karar kapsamında, kanatlı üretimi yapacak işletmelere düşük faizli

yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde on bin
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adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde yedi bin beş yüz adet, kaz, ördek, bıldırcın yetiştiricili-
ğinde iki bin beş yüz adet, devekuşu yetiştiriciliğinde elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme
kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes, gübre işleme tesisi, yumurta iş-
leme, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi, yapımı ve tadilatlarını, bio-güvenlik önlemlerini, kendi
elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis
ve alet-ekipman, diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden,
yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme
giderlerini kapsar.

Kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında, damızlık kanatlı üretimi yapacak işletmelere dü-

şük faizli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari; damızlık etlik piliç ve da-
mızlık yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde on bin adet, Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu
Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu yetiştiri-
ciliğinde bin adet, damızlık hindi yetiştiriciliğinde beş bin adet, damızlık kaz, ördek veya bıl-
dırcın yetiştiriciliğinde bin adet, damızlık devekuşu yetiştiriciliğinde yüz adet ve üzeri kapasi-
telerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı
üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, bio-güvenlik
önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek
için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımı, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer ya-
tırım giderlerini kapsar.

(3) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri; yurtiçi veya yurt dışı damızlık ka-
natlı üretim işletmeleri ve kuluçkahanelerden yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık
yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme gi-
derlerini kapsar.

(4) Krediye konu kanatlı hayvanların fatura ve sağlık sertifikalarında damızlık büyük
ebeveyn (grandparentstock), damızlık ebeveyn (parentstock) oldukları belirtilir.

Hindi besiciliği
MADDE 14 – (1) Karar kapsamında, hindi besiciliği yapacak işletmelere düşük faizli

yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilmesi için asgari bin adet ve üzeri kapasitelerde işletme
kurulması veya kurulu işletmelerin en az bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Hindi besiciliğine yönelik yatırım kredileri; kümes, gübre işleme tesisi yapımı ve
tadilatlarını, bio-güvenlik önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynak-
larından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımını, diğer ilgili alet-ekip-
man ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Hindi besiciliğine yönelik işletme kredileri; ruhsatlı hindi üretim işletmelerinden,
yetiştirilmek üzere alınacak ticari hindi civcivi ile bu hayvanların yem ve diğer işletme gider-
lerini kapsar.

Su ürünleri yetiştiriciliği
MADDE 15 – (1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında

faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış
olması gerekir. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri ye-
tiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim
sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı gibi konuların finans-
manını kapsar.

(2) İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya
su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsar.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde
Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetişti-
ricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

Su ürünleri avcılığı
MADDE 16 – (1) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsat tezkeresi dü-

zenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı ile
buz makinesi alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen
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özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut
balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan
balıkçı gemisi satın alımı mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında
yeni gemi inşası gibi konularda yatırım kredisi, tekne bakım/onarım, yakıt işçilik ve benzeri
giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kre-
disi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir. Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik
yatırım kredisi taleplerinde üreticilerce geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair il/ilçe
müdürlüklerince onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulacak, yatırımın tamamlanmasını mü-
teakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz edilecektir.

(2) Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) ve işletme kredilerinde
Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır.

Yaygın hayvansal üretim
MADDE 17 – (1) Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtilmeyen hay-

vansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Kararda belirtilen hayvansal üre-
tim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk
ve yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli
kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Kontrollü örtüaltı tarımı
MADDE 18 – (1) Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklü-

ğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği
yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işlet-
meler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni ku-
rulacak işletmelerin, onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi ta-
lepleri Karar kapsamında değerlendirilir. Seraların, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir
enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımları da yatırım
kredileri kapsamında finanse edilebilir.

Yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi
MADDE 19 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Yet-

kilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde
yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması ve/veya
sözleşmeli üretim yapması,

b) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine göre tohumluk
üretim, sertifikasyon, pazarlama konularında, standart veya sertifikalı olarak tohum (hibrit to-
hum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya
meyve/asma üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması,

gerekir.
(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat

sonrası tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme,
ambalajlama ve depolama gibi faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu
edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya
deney raporu aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının tohumluk üretimi ile ıslah-araştırma
ve geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuvarları, biyo-
teknoloji laboratuvarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri kapsamında kullanılan
alet-ekipmanlar ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu
edilebilir.

(4) Sebze tohumu üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde tohumluk beyan-
namesi alınır. Üretim sezonuna ilişkin dönem uyumsuzluğunda ise tohumluk beyannamesinin
düzenlenmesini müteakip, Bankaya ibraz edileceğini, aksi takdirde bu Karar kapsamındaki
faiz desteğinin iptal edileceğini kabul ettiklerine dair üreticilerden taahhütname alınır.

(5) Meyve/asma üretim materyali (bir nolu damızlık ünitesi, iki nolu damızlık ünitesi,
üç nolu damızlık ünitesi kurulması) ile çilek fidesi (ön temel blok, temel blok, sertifikalı blok
kurulması) üretimine yönelik işletme ve yatırım kredilerinde üreticilerden damızlık üniteleri-
nin/blokların kurulmasına dair Bakanlık tarafından verilen yetki belgesi istenir.
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Yurt içinde üretilen sertifikalı tohum, fide, fidan kullanımı
MADDE 20 – (1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Yurt içinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,
b) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart belgeli çilek fidesi, bitki pasaportu bulunan

sebze fideleri ile üretim yapması,
c) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis et-

mesi,
gerekir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kul-

landırılır.
(3) Kullanılan tohum ve fidana ait sertifikanın, çilek fidesine ait sertifika veya standart

çilek fidesi belgesinin ve sebze fidesine ait bitki pasaportunun ibraz edilmesi zorunludur.
(4) Düzenlenen faturalar üzerinde tohum ve fidana ait sertifika tarihi ve numaranın, çi-

lek fidesinde sertifika veya standart çilek fidesi belgesine ait tarih ve numaranın, sebze fidesinde
ise operatör numarası ve bitki pasaportu numarasının yazılı olması gerekir.

Süs bitkisi üretimi
MADDE 21 – (1) Üreticilerin süs bitkisi üretimi konusunda Karar kapsamında faiz in-

dirimli kredi kullanabilmeleri için;
a) Yurt içinde süs bitkisi (dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler

ve süs bitkisi çoğaltım materyali (fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum ve ben-
zeri) elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu ol-
ması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,

b) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre
süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması,

gerekir.
(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bendinde belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme

ve yatırım kredisi kullandırılır.
İyi tarım uygulamaları
MADDE 22 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi

Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik)
veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları
kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kap-
samında değerlendirilir.

(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş ku-
ruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu ku-
ruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygula-
maları faaliyetinde bulunan üreticiler; bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı
sözleşme ile;

a) Grup, üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygula-
maları faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,

b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları
sözleşmeyi,

Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.
(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan

üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla,
Karar kapsamında kredi kullandırılır.

Organik tarım faaliyetleri
MADDE 23 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010

tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanma-
sına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini
yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan
üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve
işletme kredisi kullandırılabilir.
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(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreti-
cilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)’nde kayıtlı
bireysel veya üretici grubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin
Bakanlık İl Müdürlüklerinden OTBİS’e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi Bankaya
ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca söz-
leşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış
olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.

Yaygın bitkisel üretim
MADDE 24 – (1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen

yağlı tohumlu bitkiler (stratejik bitkisel üretim başlığı altında yer alan yağlı tohumlu bitkiler
hariç) hububat, baklagil ve meyve-sebze gibi üretim konularında faaliyette bulunan üreticiler
ile Kararda belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen
kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üre-
ticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Çok yıllık yem bitkisi üretimi
MADDE 25 – (1) Karar kapsamında üreticilerin çok yıllık yem bitkilerinden yonca,

korunga ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi
kullanabilmesi için;

a) İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun çok yıllık yem bitkisi
ekilişleri yapması,

b) Kaliteli kaba yem üretimi yapmak amacıyla çok yıllık yem bitkileri ekilişi yaparak
hasat etmeleri veya edecek olmaları,

c) Toplam ekiliş alanının en az on dekar olması,
ç) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il

müdürlüğünce onaylanması,
d) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun ola-

rak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün
bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması,

e) Yeni yapılan ekilişler için kredilendirme başvurularının kabul edilmesi,
f) Yonca ve yapay çayır mera ekilişi için en az dört yıl, korunga ekilişi için ise en az üç

yıl süre ile tesisin bozulmaması,
gerekir.
Tarımsal mekanizasyon
MADDE 26 – (1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üre-

ticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ
(Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm yeni ve kullanılma-
mış tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım kredisi kullandırılabilir.

(2) Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makinaları (sağım robotları) ve sa-
bit güneş enerjisi sistemlerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen
deney raporu esas alınır.

(3) Karar kapsamında traktör kredisi kullandırılabilmesi için üreticilerin faaliyet konu-
ları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık
dahil) konularından en az birisinin bulunması şartı aranır.

Modern basınçlı sulama
MADDE 27 – (1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması ama-

cıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistem-
lerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler (Akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sis-
temleri ile ve benzeri sistemler) konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, de-
rin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi
talepleri modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.

(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin
kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri (çeltik üretimi hariç) bu Tebliğ kapsa-
mında değerlendirilmez.
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(4) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su
temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hü-
kümlerine göre arama belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır.

(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici iki adet Ek-1’de yer alan
Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun
bir adedi Banka veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

(6) Kredi talep konusu olan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına
Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai kredilen-
dirme belgesi olan sulama makine ve ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilir.

(7) Üreticilerin modern basınçlı sulama konusunda Karar kapsamında faiz indirimli
kredi kullanabilmeleri için;

a) Üreticiye ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini,
b) Ek-3’te yer alan Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak, 18/12/1991 tarihli

ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev
ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlan-
mış, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini,

c) Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan başvurular için ilgili kurumdan (DSİ) alı-
nacak su kullanım izin/tahsis belgesi, yeraltı suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını,

sunması gerekir.
Arazi alımı
MADDE 28 – (1) Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işlet-

melerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazi-
lerindeki hisselerinin diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına
bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik kredi talepleri Banka ve TKK’nın ken-
di iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilir.

Tarımsal amaçlı kooperatiflerin uyguladıkları üretim projeleri
MADDE 29 – (1) Bu kapsamda kredi kullandırılacak tarımsal amaçlı kooperatiflerin

en az otuz ortaklı olması gerekmektedir.
(2) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bizzat tüzel kişilikleri üzerinden yapılan tarımsal

üretim faaliyetlerine yönelik kredi talepleri bu Tebliğ hükümleri kapsamında değerlendirmeye
alınır.

(3) Tarımsal amaçlı kooperatif ortaklarının kendi adlarına yapmış oldukları üretimlerine
yönelik kredi taleplerinde ise, Kararda Tablo-1’de belirtilen üretim konuları, indirim oranları
ve kredi üst limitleri uygulanır.

(4) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin tüzel kişilikleri üzerinden yapılan üretim faaliyet-
lerine yönelik olarak hazırlamış oldukları tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, tarımsal ürünleri
pazarlayıcı ve değerlendirici projeleri ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bankaya
kredi başvurusunda bulunurlar.

(5) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve ortaklarının üretim kapasitesi ile sınırlı olmak
kaydıyla tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin
yapımına, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin modernizasyonuna ve teknoloji yenilen-
mesine ait kredi talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, tarımsal ürünlerin depolanması
konusunda sadece çelik silo ve soğuk hava deposu projesi için başvuru yapılır.

(6) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin kendi üretim faaliyeti olmamakla birlikte, sadece
ortakların üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak toplu girdi alımı (gübre,yem), ve-
terinerlik hizmetleri, ortak sağım ünitelerinin kurulması, süt analiz cihazı alımına yönelik ta-
lepleri de bu Tebliğ hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınabilecektir.

(7) Çay Ekicileri Kooperatifleri, ortakları adına ilgili kayıt sistemi/belge dikkate alına-
rak belirlenen ekim alanlarına göre ihtiyaç duyulan çay üretimi ile ilgili girdi ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla, işletme kredisi başvurusunda bulunurlar.

(8) Tarımsal amaçlı kooperatifler bu Tebliğde yer alan kriterlere uygun işlem yapacaktır.
Sözleşmeli üretim
MADDE 30 – (1) Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hay-

vansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran
gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla kredi açılabilir.
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Lisanslı depoculuk yatırımları
MADDE 31 – (1) Karar kapsamında, 5300 sayılı Kanun ve Tarım Ürünleri Lisanslı

Depoculuk Yönetmeliği hükümleri kapsamında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine
inşaat yatırımları (depo, silo ve benzeri) ile makine-ekipman (elevatör, kantar, fan, jeneratör,
forklift, vinç, soğuk hava-iklimlendirme ve havalandırma üniteleri, depo içi bölmeler-raf sis-
temleri, bilgi işlem sistemleri ve benzeri) alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılır. Kapasite
artışları ve yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilir.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen Tarım Havzaları Üretim ve
Destekleme Modelinde öngörülen havzalarda yetiştirilen ürünler ile uyumlu depolama yatırımı
yapacak/yapan lisanslı depo işletmelerine Karar kapsamında yatırım kredisi kullandırılacaktır.

(3) Kredi başvurusunda, yeni kurulacak işletmelerden Tarım Ürünleri Lisanslı Depo-
culuk Yönetmeliği kapsamında kuruluş izni, kurulu işletmelerden ise faaliyet izni ve depoculuk
lisansı istenir. Kurulacak işletmelerde ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı, yatırımın tamam-
lanmasını müteakip ibraz edilir, söz konusu evrakların ibraz edileceğine dair müteşebbislerden
taahhütname alınır.

Stratejik bitkisel üretim
MADDE 32 – (1) Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında

faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, kolza, kanola, kütlü pamuk,
soya, susam, yağlık zeytin üretimini yapıyor/yapacak olması gerekir.

Sera modernizasyonu
MADDE 33 – (1) Ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı

alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, örtüaltı kayıt sistemine kayıt olmaları durumunda dü-
şük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlandırılır.

(2) Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirilmesi amacı ile ayrı ayrı veya
tek ünite olarak toplam beş yüz metrekare ve üzeri alanda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine
uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde
(ÖKS) kayıt altına alınmış olan işletmeler tarafından hazırlanan ve Bakanlık il/ilçe müdürlük-
lerince onaylanan projeleri çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında
değerlendirilir.

(3) Seracılık modernizasyonu kapsamında kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri;
a) Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari şartları taşımadığı Bakanlık il/ilçe

müdürlüğünce tespit edilen sera ünitelerinin asgari şartları sağlayabilecek nitelikte tamamen
ya da kısmen yenilenmesi ile aynı veya farklı parsellerde birden fazla parçalı halde bulunan
sera ünitelerinin tek çatı altında yeniden inşası,

b) Yapı iskeleti, temel ve kurulum tekniğinin asgari şartları taşıdığı Bakanlık il/ilçe mü-
dürlüğünce tespit edilen mevcut sera işletmesi içerisinde, yetiştirilen ürünün kalite ve verimini
artırıcı etkisi bulunan sabit ve/veya montajlı; ısıtma, soğutma, nemlendirme, sisleme, havalan-
dırma, gölgeleme, sulama, yapay aydınlatma, gübreleme, tarımsal mücadele, hasat ve taşıma,
topraksız bitki yetiştirme, karbondioksit gübrelemesi, bitkisel üretim atıklarının bertarafı ve
geri dönüşüm sistemleri,

bilgisayarlı programlanabilir lojik kontrol sistemleri veya mikro-denetleyici destekli
otomasyon sistemleri ve bu sistemlere ait yazılımlar ile sınıflandırma, paketleme sistemleri ve
bunların yapılarından halihazırda işletmede bulunmayanları, ekonomik ömrünü tamamlayanlar
ile daha verimli ve teknolojik olarak yeni başka bir sistemle ikame edileceklerin finansmanını,
kapsar.

(4) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi; il/ilçe müdürlükleri, Banka ve TKK
tarafından koordineli olarak yapılır. Bu kapsamda;

a) Üreticiler, projenin %50’si tamamlandığında il/ilçe müdürlüğüne bilgi vermekle yü-
kümlüdür. Projenin %100’ünün tamamlanması ile nihai kontrol il/ilçe müdürlüğünce yerinde
yapılır.

b) Proje uygulamalarının bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespiti
halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on gün içerisinde proje sa-
hiplerine uygulamaların bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak yürütülmesi konusunda il/ilçe
müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Banka ve TKK bir hafta içeri-
sinde yazılı olarak bilgilendirilir.

c) Yazının üreticiye tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin bu Tebliğ hüküm-
lerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdürlüğü tarafından Karar
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kapsamındaki faiz desteğinin iptal edilmesi işleminin başlatılması için tespite ilişkin tutanağın
bir sureti ek yapılarak Banka ve TKK yazılı olarak bilgilendirilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları
MADDE 34 – (1) Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş

ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımı konularında asgari Ek-2’de
belirtilen üretim konularında ve kapasitelerde üretim yapan üreticilerin kredi talepleri Karar
kapsamında değerlendirilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Başvuru
MADDE 35 – (1) Karar kapsamındaki yatırım ve işletme kredisi başvuruları, Bankaya

ve TKK’ya yapılır. Başvurular Banka ve TKK’nın kendi usul, esas ve mevzuatları dahilinde
değerlendirilir ve uygun bulunanlara kredi kullandırılır.

(2) Mevcut işletmelerin satın alınmasında; tesisin en az kredi geri dönüşü tamamlanın-
caya kadar amacı dışında kullanılmayacağına dair noterden ve/veya Banka/TKK mevzuatında
belirtilen taahhütname ile başvurulur. İşletmenin krediye başvuru tarihinden önce satın alınması
halinde ise işletmenin satın alındığını gösteren belge de başvuru sırasında verilir.

İzin işlemleri
MADDE 36 – (1) Karar kapsamındaki krediler, ilgili mevzuata göre kurulmuş ve ça-

lışma izni almış ve/veya alacak işletmelere kullandırılır.
Sigorta
MADDE 37 – (1) Karar kapsamında, kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan

sigortaya konu olabilecek varlıklar ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettiril-
mesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Ka-
nunu kapsamında olması halinde devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından
kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullanımı sırasında sigorta
yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullanım tarihinden itibaren
azami altı ay içerisinde tamamlanır.

Kredilerden yararlanamayacak olanlar
MADDE 38 – (1) Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteği niteli-

ğindeki desteklerinden faydalanan işletmelere bu Karar kapsamında aynı konuda kredi kullan-
dırılmaz. Kredi kullanacak işletmelerden; Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca
sağlanan faiz desteği niteliğindeki desteklerden yararlanmadıklarına, bu desteklerden yarar-
landıklarının tespiti halinde bu Karar kapsamındaki faiz desteğinin iptal edileceğini kabul et-
tiklerine dair taahhütname alınır.

(2) Geçmiş kararlar kapsamında kullandırılan kredileri de kapsamak üzere, mevcut ya-
tırım kredisine ait anapara tutarının %30’u ödenmeden, aynı üretim konusunda (tarımsal me-
kanizasyon ve modern basınçlı sulama hariç), Karar kapsamında yeni yatırım kredisi kullan-
dırılmaz. Kapasite artışları bu madde kapsamında değerlendirilmez.

(3) Bu Tebliğde yer alan kredi konularından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hariç
diğer kamu kurum ve kuruluşları yararlanamazlar.

(4) Bu Tebliğ ile belirlenen teknik kriterlerin sağlanmış olması, Banka ve Tarım Kredi
Kooperatiflerince kredi açılacağı anlamını taşımaz.

Raporlama
MADDE 39 – (1) Banka ve TKK tarafından Karar kapsamında kullandırılan kredilere

ait bilgiler, il ve konu bazında aylık olarak Bakanlığa ve Müsteşarlığa gönderilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 40 – (1) 14/3/2015 tarihli ve 29295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat

Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım
ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 41 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/724 

Karar No : 2015/1060 

Davacı : K.H. 

MüĢteki : OLCAY HÜYÜK- Rıza ve Fatma kızı, 27/02/1980 Ġmranlı doğumlu, 

Kayseri, Kocasinan, Örnekevler Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

Sanık : MOHAMMAD BAHRAMI - A ve B oğlu, 1979 ĠRAN doğumlu, 

Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Mimar Sinan Mah. Spor Cad. Dere Sok. 

No: l D: 2 Sultanbeyli/ĠSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No: 

Suç : BiliĢim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık, 

Suç Tarihi/Saati : 14/05/2013 

Suç Yeri : ANTALYA/ALANYA 

Karar Tarihi : 16/12/2015 

Verilen Hüküm : Yetkisizlik (Bünyan Asliye Ceza Mahkemesinin yetkili) 

Yukarıda adı ve kimliği yazılı sanık Mohammad Bahramı'nın katılan Olcay Hüyük'e 

yönelik gıyabında verilen iĢ bu karar adı geçen sanığın bulunamaması nedeni ile tebliğ 

edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, 

yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 

 947 

————— 

Esas No : 2015/277 

Karar No : 2015/735 

Davacı : K.H. 

Sanık : SELÇUK AVLAR - Necati ve Petahil oğlu, 09/11/1988 Seyhan doğumlu, 

Osmaniye, Kadirli, Aydınlar Mah./köy nüfusunda kayıtlı. Oba Mah. 

KaraĢavkı Sok. No: l Ġç Kapı No: l Alanya/ANTALYA adresinde oturur. 

TC Kimlik No:53218755972 

Suç : Silahla Tehdit 

Suç Tarihi : 13/10/2014 

Suç Yeri : ANTALYA/ALANYA 

Karar Tarihi : 05/10/2015 

Verilen Ceza : Beraat 

Yukarıda adı ve kimliği yazılı sanık Selçuk Avlar'ın mağdurlar Mehmet Özer, Emre 

AĢçıer, Bilge AĢçıer, Sercan Ütük ve Zehra Özer'e yönelik gıyabında verilen iĢ bu beraat kararı 

tüm aramalara rağmen adı geçenin bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ve temyiz dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 

edilmiĢ sayılacağına, yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 1424 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ANESTEZĠ CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesinden: 

Madde 1 - ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 

1.1. ĠĢ Sahibi Ġdarenin 

a) Adı : Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi 

b) Adresi : Karakurt Mah. TaĢkapu Medrese Sok. No: 7 Meram / 

KONYA 

c) Telefon Numarası : 0 332 351 41 00 

d) Faks Numarası : 0 332 351 42 11 

e) Ġlgili Personelin Adı Soyadı : Emine TAġPINAR 

Ġstekliler ihaleye iliĢkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan ilgili personelle irtibat 

kurmak suretiyle temin edilebilir. 

Madde 2 - Ġhale Konusu ĠĢe ĠliĢkin Bilgiler 

Ġhale Konusu ĠĢin 

a) Adı: Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanesine Tıbbi Cihaz Alımı 

SIRA NO MALZEME ADI MĠKTAR 

1 ANESTEZĠ CĠHAZI 1 ADET 

b) Yapılacağı Yer: Türk Kızılayı Özel Ticaret Borsası Hastanesi / KONYA 

Madde 3 - Ġhaleye ĠliĢkin Bilgiler 

a) Tarih ve Saat: 25.03.2016/14:00 

b) Ġhale Dokümanı Kızılay Derneği Özel Ticaret Borsası Hastanemizden dosya bedeli 

olan 50,00 TL ödenerek temin edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların ihale dokümanını almaları 

zorunludur. 

c) Derneğimiz 4734 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 2190/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN 

ARAÇ/EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli 4.201.779,40.-TL olan; 15/03/2016 günü saat 16.00’a kadar 

yatırılması gereken güvence tutarı da 100.000,00- TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, 

özellikleri, satıĢa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen (Brüt: 

508.690 Kg. KurĢun Cevherleri 19 konteyner içerisinde) cinsi 1 grup eĢya açık artırma suretiyle, 

Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 

Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 16/03/2016 günü saat 10.00’da satıĢa sunulacaktır. 

SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

Tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

Vekâletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eĢya satıĢ Ģartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 

karĢılığı Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 

alınabilir. 

Ġlan olunur. 2181/1-1 
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü İzmir 

Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 281,00 TL ile en çok 150.000,00 TL arasında değiĢen; 

14.03.2016 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 29,00 TL, en çok 

15.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen Saat, kumaĢ, konteyner, kauçuk, bornoz, 

kekik, çakmak vb. muhtelif 73 grup eĢyalar açık artırma suretiyle, Sevgi Mahallesi 905 Sk. No: 1 

Gaziemir/ĠZMĠR adresindeki ihale salonunda 15.03.2016 tarihinde saat 09.30'da satıĢa 

sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢyalar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr 

internet adresimiz ile (0)(232)(463 90 53) numaralı telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

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

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı 

Ġzmir Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 2195/1-1 

—— • —— 
ĠÇ-DIġ HELEZON SUSTA SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/62562 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 2 Kalem Ġç-DıĢ Helezon Susta, teknik Ģartname ve 

resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25/03/2016 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

25/03/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2017/1-1 

—— • —— 
KAPLICA 3 YILLIĞINA KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Onikişubat Belediye Başkanlığından: 

1 - Tasarrufu OnikiĢubat Belediyesine ait Ġlimiz Ilıca Mahallesi 251 ada 3 nolu parselde 

kayıtlı Vali Saim ÇOTUR Kaplıcası (2 adet Kapalı Havuz, 2 adet Açık Havuz, 12 adet Jakuzi 

Odası, 2 adet Jakuzi Odası faal değil, 8 adet Küvet Odası suyun az olması nedeniyle faal değil) 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü Ġhale Yoluyla'' 

SözleĢme tarihinden itibaren 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir. 
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2 - Kiralama ihalesi Akçakoyunlu Mah. ġekerdere Cad. No: 18/1 OnikiĢubat/ 

KahramanmaraĢ adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda  

22 MART 2016 Salı günü saat 14:00’da baĢlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda 

yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının yıllık kirasının 

muhammen bedeli 1.800.000,00-TL (Birmilyon, sekizyüzbin Türk Lirası) KDV hariçdir. 

4 - Ġhale ile kiraya verilecek olan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının geçici teminat bedeli 

54.000,00-TL (Ellidörtbin Türk Lirası) olup, geçici teminat ihale saatinden önce yatırılacaktır. 

5 - Ġhaleye iliĢkin ġartname bedeli 250,00-TL (Ġkiyüzelli Türk Lirası) olup, Ģartname 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri 

içerisinde ihale gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların 

Ģartname ve eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur. 

6 - Ġhale konusu termal tesise iliĢkin detaylı bilgiyi ihale tarihine kadar hafta içi mesai 

saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir. 

7 - Ġhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kiĢilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye 

katılabilmeleri için son baĢvuru tarihi 22 MART 2016 Salı günü saat 13:00'a kadar olup, 

baĢvurular OnikiĢubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden 

yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

8 - Ġstekli gerçek kiĢi ise: 

- Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe, 

- 2016 yılında Ġl Nüfus Müdürlüğünden alınmıĢ Kanuni Ġkametgâh Belgesi, 

- Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, 

- Ġhaleye katılacak gerçek kiĢinin Nüfus cüzdan fotokopisi, 

- Vekâleten iĢtirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin Ġmza Sirküsü, 

- Ġhaleye ĠĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname, 

- Kiralama Ģartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı, 

- YatırmıĢ olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 

- Vergi ve Sgk borcu olmadığına dair belge 

- Ortak GiriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi; iĢ ortaklığı 

oluĢturacak gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve 

ġartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Ġstekli tüzel kiĢilik ise: 

- Kiraya çıkan gayrimenkulleri bildiğine ve gördüğüne dair dilekçe, 

- Mevzuatı gereği Tüzel KiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmıĢ Tüzel KiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, 

- Ġhaleye giren kiĢinin tüzel kiĢiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna 

iliĢkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, Tüzel KiĢiliği temsilen 

ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli Ġmza Sirküsü, 

- Ġhaleye ĠĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname, Kiralama 

Ģartnamesini satın aldığına dair makbuzaslı, 

- YatırmıĢ olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat 

Mektubu, 

- Vergi ve Sgk borcu olmadığına dair belge 

9 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 2175/1-1 
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ÇELĠK, PROFĠL, BAKIR, PĠRĠNÇ, BRONZ VE ALÜMĠNYUM 

MALZEMELERĠN SATIġI YAPILACAKTIR 

TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinden: 

ġirketimiz envanterine kayıtlı bulunan ve detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan 

muhtelif ölçü, özellik ve miktarlarda çelik, profil, bakır, pirinç, bronz ve alüminyum 

malzemelerin satıĢı yapılacaktır.  

MADDE 1 - ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

1.1. Ġdarenin;  

a) Adı : TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ. 

b) Adresi : Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16  (06200) 

Yenimahalle/ANKARA  

c) Telefon numarası : 0 312 397 55 75  

ç) Faks numarası : 0 312 397 42 60  

d) Elektronik posta adresi : temsan@temsan.gov.tr  

e) Malzemelerin görülebileceği adres : TEMSAN - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ. 

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) 

Yenimahalle / ANKARA  

  Tel: 0 312 397 55 75 (8 Hat)  Faks: 0 312 397 42 60 

1.2. Ġstekliler, ihaleye iliĢkin diğer bilgileri ihale dokümanları içerisinde yer alan SatıĢ 

ġartnamesinde isimleri yazılı görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.  

MADDE 2 - ĠHALE KONUSU:  

Detayları ihale dokümanlarında yazılı bulunan muhtelif ölçü, özellik ve miktarlarda çelik, 

profil, bakır, pirinç, bronz ve alüminyum malzemelerin satılması iĢidir. 

MADDE 3 - ĠHALE KONUSU ĠġE AĠT BĠLGĠLER: 

Ġhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve 

4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, Ġhale TEMSAN Türkiye 

Elektromekanik Sanayi A.ġ. SatıĢ Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca ―Kapalı Teklif‖ usulü 

ile yapılacak olup, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.  

Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ.  

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA adresindeki 

Genel Evrak Servisi 

Ġhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ.  

Çamlıca Mahallesi 145. Sokak No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA  

Ġhale tarihi: 24 Mart 2016 tarihinde PerĢembe günü  

Ġhale saati: 14.30  

Son teklif verme tarih ve saati: 24 Mart 2016 tarihinde PerĢembe günü, saat; 14.00 

Ġhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi A.ġ. Zemin 

Kat toplantı odası  

Ġhale Dokümanının Görülmesi, Temini ve Bedeli: Ġhaleye iliĢkin Ģartname bedeli 150,00 TL 

(yüzelli) olup, Ģartname ve ekleri Ġdarenin belirtilen adresindeki Ankara merkez hizmet binası 

Pazarlama Dairesi BaĢkanlığında veya http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden 

görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Ģartname ve eklerini satın almaları zorunludur. 

SatıĢ Ģartnamesi bedeli bankaya yatırılacak olup, dekonta Ģartname bedeli açıklaması 

yaptırılacaktır. 2201/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 9 Mart 2016 – Sayı : 29648 

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ ĠHTĠYACI OLAN VE AġAĞIDA ÖZELLĠKLERĠ BELĠRTĠLEN 

MALZEME ALIMLARI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş. Afşin-Elbistan A Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Çoğulhan Kasabası P.K.2 AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

b) Telefon ve faks numarası : Tlf: (0 344) 524 22 04 - 05 (Dahili: 1148) 

  Faks: (0 344) 524 22 02 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : feyzanur.arslan@euas.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Dosya No : 2016/14 

b) Niteliği, türü ve miktarı : KAZANALT1 CURUF ÇIKARICI MAKARALARIN 

ALIMI 

c) Teslim yeri : EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme 

Müdürlüğü AfĢin/KAHRAMANMARAġ 

d) ġartname bedeli : 100,00.-TL 

e) Ġhale tarihi ve saati : 24.03.2016 Saat: 14.00 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAġ AfĢin-Elbistan A Termik Santralı ĠĢletme 

Müdürlüğü/AFġĠN 

b) ġartname bedelinin  

    yatırılacak yer : Vakıfbank AfĢin ġb.: TR87 0001 5001 5800 7287 

7572 71 AfĢin Ziraat Bankası ġb.: TR17 0001 0003 

9037 7120 4354 40 no'lu hesaba 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: Ġdari ġartnamenin 7. maddesinde belirtilmiĢtir. 

5 - Ġhale tüm isteklilere açıktır. 

6 - Ġhale dokümanı Çoğulhan Kasabası P.K.2 AfĢin/KAHRAMANMARAġ adresinde 

görülebilir ve ücreti karĢılığı (aynı adresten) temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Tekliflerbelirtilen tarihlerde saat: 14.00’e kadar EÜAġ ĠĢletme Müdürlüğü'ne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, (mal kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu üzerine ihale yapılan istekliye mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi imzalanacaktır.) 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

11 - Bu ihale 4964 sayılı Kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son 

fıkrasına istinaden ġirketimizin Satın Alma ve Ġhale Yönetmeliğinin usul ve esasları 

doğrultusunda yapılacaktır. 

Duyurulur. 2163/1-1 
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ĠZMĠR ĠLĠNDE BAYĠLĠK, SATIġ VE PAZARLAMA HĠZMETĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne bağlı Ziraat Sanatları Müdürlüğü (Süt ve 

Mamulleri Fabrikası) ile Mayalandırma Sanatları Fabrikası’nda üretilen/üretilecek ürün/ürünlerin 

yüklenici aracılığı ile doğrudan tüketiciye hitap eden market, bakkal, büfe, kantin vs. gibi yerlerde 

pazarlama ve satıĢının yapılması, ürün/ürünlerin boĢ kaplarının yüklenici tarafından toplanarak 

ilgili fabrika ambarlarına teslim edilmesi, yüklenici tarafından satıĢı yapılan ürün/ürünlerin 

bedel/bedellerinin nakit veya vade bitim tarihinde Müdürlük hesaplarına intikal ettirilmesi Ġzmir 

Ġli bayilik, satıĢ ve pazarlama hizmeti ihalesi, A.O.Ç. Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya 

Verme Ġhale Yönetmeliğinde tanımlanan açık ihale usullerinden açık eksiltme usulü ile 

yapılacaktır. 

Ġhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iĢtirakçiler arasında %16 ıskonto 

oranı üzerinden açık eksiltmeye gidilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adres : Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/Ankara 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 - 0312 211 01 79 

c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 

d) Ġhale dokümanının görülebileceği  

     Ġnternet adresi : www.aoc.gov.tr 

e) Ġhale ġartnamesinin temin 

    edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL 

  Posta Yoluyla 150,00-TL 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Takribi: Ġzmir Ġli için: 3.000.000,00 TL’lik  

  Süt ve Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları 

  Fabrikası ürünlerinin Ġzmir Ġlinde Bayilik, SatıĢ ve 

Pazarlama Hizmeti 

b) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıldır. 

c) Muhammen Bedel : KDV’siz fabrika çıkıĢ fiyatı üzerinden, Süt ve 

Mamulleri Fabrikası ve Mayalandırma Sanatları 

Fabrikası ürünleri için %16 ıskonto 

d) Geçici Teminat : 90.000,00-TL 

e) Kati Teminat : 180.000,00-TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : A.O.Ç. Müdürlüğü Ġdare Binası 

b) Tarihi ve Saati : 21/03/2016 - 14:00 

c) Teklif Mektuplarının en son 

teslim tarihi, saati, teslim yeri : 21/03/2016 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü 

A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri 

gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir. 2033/1-1 
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BUHAR KAZANLARI VE BUHAR TÜRBĠNLERĠ ĠÇĠN MUHTELĠF TĠPLERDE  

VENTĠL ALIMI ĠġĠ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/68568 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MithatpaĢa Cad. No: 14   06100 YeniĢehir / Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel. : (0 312) 458 55 00 - 458 57 73 

   Faks : (0 312) 458 58 00 - 458 58 01  

c) Elektronik posta adresi : hacar@turkseker.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : ġirketimize bağlı muhtelif ġeker Fabrikalarında 

mevcut buhar kazanları ve buhar türbinlerinde 

kullanılmak üzere yüksek basınç ve ısıya dayanıklı 

detayları teknik Ģartnamede yazılı muhtelif 

özelliklerde; 

  - 13 kalemde 137 adet Düz Ventil, 

  - 2 kalemde 3 adet Sürgülü Ventil, 

  - 3 kalemde 6 adet Yaylı Emniyet Ventili 

  olmak üzere toplam 146 adet Muhtelif Ventil Alımı.  

b) Teslim yeri : Ventiller tek parti halinde Ankara ġeker Fabrikası 

Merkez Ambarına (Etimesgut/Ankara) teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Odası (6.Kat)  

b) Son teklif verme (ihale)  

     tarihi ve saati : 22 Mart 2016 Salı günü, saat 14:00  

4 - Ġhale; Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

5 - Ġhale dokümanı; T. ġeker Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü MithatpaĢa Cad. No. 14 

YeniĢehir/Ankara adresinde görülebilir ve TL. 50,00 (Y.Elli Türk Lirası) karĢılığında aynı 

adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 22.03.2016 Salı günü, saat 14:00’e kadar MithatpaĢa Cad. No: 14  (06100) 

YeniĢehir / ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğüne 

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

Ġdare sorumlu tutulmayacaktır) 

7 - Ġstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

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

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu Ģarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç, mezkur ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 2171/1-1 
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EKONOMĠK ÖMRÜNÜ DOLDURMUġ Ġġ MAKĠNALARININ PĠYASAYA 

SATIġI YAPILACAKTIR 

EÜAŞ Menzelet Hes İşletme Müdürlüğünden: 

EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme Müdürlüğüne ait olup, Çamlıca-1 HES ĠĢletmesinde 

bulunan ekonomik ömrünü doldurmuĢ 1 Adet Caterpillar Marka 1977 Model Loader (Yükleyici) 

ile 1 Adet Komatsu Marka 1983 Model Greyderin, Elektrik Üretim Anonim ġirketi Genel 

Müdürlüğü Malzeme - TaĢıt - ĠĢ Makinaları Değerlendirme ve SatıĢ Yönetmeliği doğrultusunda 

kapalı teklif alma usulü ile satıĢı yapılacaktır.  Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme Müdürlüğü P.K. 32  

46100 OnikiĢubat/KahramanmaraĢ 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (344) 221 86 60 - 0 (344) 221 66 51 

2 - Ġhale konusu malzemelerin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme Müdürlüğüne ait olup, 

Çamlıca-1 HES ĠĢletmesinde bulunan ekonomik 

ömrünü doldurmuĢ 1 Adet Caterpillar Marka 1977 

Model Loader (Yükleyici) ile 1 Adet Komatsu 

Marka 1983 Model Greyder satılacaktır. 

b) Ġhaleye çıkılan malzemelerin 

 ihale aĢamasında görülebileceği 

 ve ihaleyi kazanan firma veya 

 firmaların malzemeleri teslim 

 alacağı yer : EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme Müdürlüğüne Bağlı 

Çamlıca-1 HES ĠĢletmesi Yahyalı/Kayseri 

c) Teslim tarihi : Malzemelerin teslim süresi, sözleĢmenin imzalandığı 

tarihten itibaren 10 (On) iĢ günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme Müdürlüğü Toplantı 

Salonu OnikiĢubat/KahramanmaraĢ 

b) Son teklif verme tarihi ve saati : 29.03.2016 - 12:00 

c) Ġhale tarihi ve açılıĢ saati : 29.03.2016 - 14:00 

4 - Ġhale dokümanlarının 

a) Dosya No’su : 2016/2 

b) Görülebileceği ve 

 Satın Alınabileceği Yer : Ġhale Dokümanı EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme 

Müdürlüğü Ticaret Servisinde Görülebilir ve ihale dokümanı satıĢ bedeli olan 20,00 TL 

(YirmiTL)’nin EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme Müdürlüğü'nün Vakıflar Bankası KahramanmaraĢ 

ġubesindeki TR770001500158007261005336 nolu banka hesabına yatırıldığına iliĢkin banka 

dekontu ile birlikte, EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme Müdürlüğü Ticaret Servisinden alınabilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

Ġhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr adresinden ulaĢılabilir. 

5 - SatıĢı yapılacak ĠĢ Makinaları, Kayseri Ġli, Yahyalı Ġlçesi’ne yaklaĢık 40 km. mesafede 

bulunan Çamlıca-1 HES sorumluluk alanı içerisinde istekliler tarafından görülebilir. ĠĢ 

Makinelerinin teknik durumları hakkında ihale tamamlandıktan sonra yapılacak itirazlar 

kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

6 - Teklifler, yukarıda belirtilen son teklif verme tarih ve saati olan 29.03.2016 saat 12:00’a 

kadar EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, 

EÜAġ Menzelet HES ĠĢletme Müdürlüğü P.K. 32   46100 OnikiĢubat/KahramanmaraĢ adresine 

iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Postadaki gecikmeden EÜAġ sorumlu değildir. 

7 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim günü opsiyonlu olacaktır. 

 2162/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

Bölge Müdürlüğümüze bağlı 380 kV Temelli Trafo Merkezinin 3. ġahıslarca ĠĢletilmesi 

(bakım ve güvenlik hariç) ile ilgili hizmet alımı; TEĠAġ’nin 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 

3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller 

Hakkında Yönetmeliği 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2016/66765 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı (Ġstanbul 

Yolu)  No: 254    06105-Yenimahalle/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0.312.397 24 00        FAX: 0.312.397 24 14 

c) Elektronik posta adresi  : 8bolgemd@teias.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) :  

2 - Ġhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bir adet 380 kV Trafo Merkezinin ĠĢletilmesi (Bakım ve 

Güvenlik Hariç) 

b) Yapılacağı yer : 380 Kv Temelli Trafo Merkezi Temelli/ANKARA  

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 3 (üç) yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Macun Mah. Fatih Sultan 

Mehmet Bulvarı (Ġstanbul Yolu) No: 254   Yenimahalle/ 

ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 17/03/2016 PerĢembe günü, Saat 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek 

Odası Belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ġdari ġartname ekindeki standart forma uygun Teklif Mektubu. 
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4.1.4. Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

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

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

belge, 

4.1.8. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  

ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı 

sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere 

sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu 

ortak (4.1.7.) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,  

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

sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.2.2. Bilanço veya eĢdeğer belgeler  

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yıl sonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri,  

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, 

a ve b bendinde sayılan belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin;  

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması  

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,  

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,  

yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır.  

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz.  
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.2.3. ĠĢ hacmini gösteren belgeler  

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, 

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.  

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir.  

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır.  

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.3.1.1. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.3.1.2. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az %70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.3.1.3. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu‖na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Mesul Mühendis, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo iĢletme 

teknisyeni ) elemanların puanlarının Toplamının Trafo Merkezi bazında asgari 64 (AltmıĢ Dört) 

puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde Ġstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Mesul 

Mühendisin puanı Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. Bu amaçla çalıĢtırmayı 

taahhüt ettiği eleman puanları ―ĠĢletme Elemanları Puan tablosuna yazacaktır.  

4.3.2. ĠĢ deneyim belgesine iliĢkin temel kriterler: 

4.3.2.1. Ġstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢlere ait tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iĢ 

deneyim belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmayacaktır. 
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4.3.2.2. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki 

aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ 

deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin 

katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az 

bir yıldır tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve 

teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.  

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ Durum Belgesi, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ 

yönetme belgeleridir.  

4.3.2.3. Ġhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden ĠSO 9001 - 2008 ―Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iĢ ve benzer iĢler‖ konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir:  

4.4.1. Benzer iĢ olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının iĢletilmesi iĢi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

4.4.2. ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beĢ yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya Ġletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi iĢi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. .  

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TL (Türk Lirası) karĢılığı 

TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Satınalma ve Ticaret ġefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet 

Bulvarı No: 254   06105Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını idareden satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TEĠAġ 8. Bölge Müdürlüğü Muhaberat ve ArĢiv 

ġefliği Macun Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 254   06105 Yenimahalle/ANKARA 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 2196/1-1 
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MUHTELĠF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

113 Kalem Malzeme alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 

inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/69663 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 - 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 113 Kalem Malzeme Alımı 

 

  1 Aerotor için 0.10 çapında elmas rond frez (3. Sınıf için 1’er adet) 75 adet 

  2 Rasaco fantom diĢ 2000 adet 

  3 
Mikromotor için 0.14 çapında çelik rond frez (2. sınıf ve 3. sınıf için 

1’er adet) 
150 adet 

  4 Aeretör için frez -elmas, alev, 012 çap, 8 mm  300 adet 

  5 Aeretör için frez -elmas, alev, 014 çap, 8 mm  300 adet 

  6 Aeretör için frez -elmas, ucu yuvarlak fissür, 012 çap, 8 mm  150 adet 

  7 Aeretör için frez -elmas, ucu yuvarlak fissür, 014 çap, 8mm  150 adet 

  8 Aeretör için frez -elmas, ucu yuvarlak fissür, 012 çap, 6 mm  150 adet 

  9 Aeretör için frez -elmas, ucu yuvarlatılmıĢ fissür, 014 çap, 6 mm  150 adet 

10 Aeretör için frez -elmas,rond 014 çap, uzun gövde  300 adet 

11 Aeretör için frez -elmas,rond, 016 çap, uzun gövde  300 adet 

12 Aeretör için frez -elmas,rond 018 çap, uzun gövde  300 adet 

13 Aeretör için frez -elmas,rond 020 çap, uzun gövde  300 adet 

14 
Aerotor için kompozit bitirme frezi sarı bandlı alev uçlu (3. Sınıf için 

1’er adet) 
75 adet 

15 
Aerotor için kompozit bitirme frezi sarı bandlı lobut Ģekilli (3. Sınıf 

için 1’er adet) 
75 adet 

16 
Aerotor için 0.10 çapında 4mm uzunluğunda elmas fissür frez     

(3. Sınıf için 1’er adet) 
75 adet 

17 Aerotor için 0.8 çapında elmas rond frez (3. Sınıf için 1’er adet)  75 adet 

18 
Aerotor için 0.8 çapında 4mm uzunluğunda elmas fissür frez (3. Sınıf 

için 1’er adet)  
75 adet 

19 Aljinat (-)  40 paket 

20 Aljinat Tip:1  5 adet 

21 Amalgam arayüz zımparası  75 adet 

22 
Amalgam bitirme frezi (armut Ģekilli) (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er 

adet) 
150 adet 

23 
Amalgam bitirme frezi (lobut Ģekilli) (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er 

adet) 
150 adet 
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24 
Amalgam polisajı için konik Ģekilli kahverengi lastik (2. Sınıf ve       

3. Sınıf için 1’er adet) 
150 adet 

25 
Amalgam polisajı için konik Ģekilli yeĢil lastik (2. Sınıf ve 3. Sınıf 

için 1’er adet) 
150 adet 

26 Amalgam polisajı için konik Ģekilli yeĢil taĢ (2. Sınıf  150 adet 

27 
Amalgam polisajı için ters konik Ģekilli kahverengi lastik (2. Sınıf ve 

3. Sınıf için 1’er adet) 
150 adet 

28 
Amalgam polisajı için ters konik Ģekilli yeĢil lastik (2.Sınıf ve 3.Sınıf 

için 1’er adet)  
150 adet 

29 Amalgam 1'lik 50’lik paket (50 lik paket) 50 Kutu 50 kutu 

30 Anguldurva için Fissür Frez  150 adet 

31 Anguldurva için Ront Frez  90 adet 

32 Anguldurva için Elmas Fissür Frez 0,L2 mm 6 mm çap  100 adet 

33 Anguldurva için Fissür Frez,12 mm 6 mm çap  100 adet 

34 Anguldurva için Fissür Frez  90 adet 

35 Anguldurva icin Elmas Chamfer Frez 0,12 mm 6 mm çap  100 adet 

36 Bez Fırça  9 adet 

37 Bond uygulama fırçası  13 adet 

38 Cam iyonomer Siman  1 adet 

39 Dentin Porselen Tozu lvoclar Jassic  1 adet 

40 DiĢ eti kaması 200’lük kutu (200'luk) 10 kutu 

41 Endobox (Marka ve teknik Ģartname) yerli  75 adet 

42 Endodontik cetvel  75 adet 

43 Fantom Çene (alt-üst cene modelleri)  100 takım 

44 Fantom diĢ (2. Sınıf için her öğrenciye 5 takım) 150 x 5 (-)  375 takım 

45 
Fiber Post 20'lik (4 farklı boydan 5 er adet + 4xDril) (20 lik (4 adet 

drıl ve 4 farklı boy 5 er adet)) 
7 set 

46 Finger spreader 25 no; 6’lı paket  75 adet 

47 Finger spreader 30 no; 6’lı paket  38 adet 

48 Flaster  2 adet 

49 Gates Glidden frez (1-6 no); 6 lı’paket, 19 mm den uzun boy  150 adet 

50 
Geleneksel cam iyonomer siman (taban maddesi amaçlı) sdı rıva self 

cure 
8 adet 

51 Gutta perka 25 no  150 adet 

52 Gutta perka 35 no  75 adet 

53 Gutta perka 40 no  75 adet 

54 Gutta perka 45-80 no  150 adet 

55 Gutta-perka 20 no  300 adet 

56 Gutta-perka 30 no  75 adet 

57 H - tipi kanal eğesi (15-40 no); 25 mm  75 adet 

58 H - tipi kanal eğesi (45-80 no); 25 mm  150 adet 

59 Halka matriks bandı (5mm geniĢliğinde) (--)  30 kutu 

60 Hard Frez  100 adet 

61 IĢıkla sertlen kompozit dolgu materyali (tüp Ģeklinde)  25 adet 
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62 K - tipi kanal eğesi (15-40 no) 25 mm  150 adet 

63 K - tipi kanal eğesi (15-40 no) 31 mm  75 adet 

64 K - tipi kanal eğesi (45-80 no) 25 mm  150 adet 

65 Kanal dolgu patı toz likit  38 adet 

66 Keçe  100 adet 

67 Keçe Polisaj  1 adet 

68 Kompozit Charisma  7 adet 

69 Kompozit polisaj disk seti (5 mandren içeren tipte) (--)  5 set 

70 
Kompozit polisajı için konik beyaz taĢ (mikromotor için) (2. Sınıf ve 

3. Sınıf için 1’er adet) 
150 adet 

71 
Kompozit polisajı için konik sarı lastik (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er 

adet) 
150 adet 

72 
Kompozit polisajı için ters konik sarı lastik (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 

1’er adet) 
150 adet 

73 K-tipi kanal eğesi-sadece 10 no; 6’ lı paket  75 adet 

74 K-tipi kanal eğesi-sadece 15 no; 6’ lı paket  150 adet 

75 
Mikromotor için elmas alev uçlu frez (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er 

adet) 
150 adet 

76 Mikromotor için 0.10 çapında çelik rond frez (2. Sınıf) 150 x 1 75 adet 

77 
Mikromotor için 0.10 çapında elmas rond frez (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 

1’er adet) 
150 adet 

78 
Mikromotor için 0.10 çapında 4mm uzunluğunda çelik fissür frez     

(2. Sınıf) 150 x 1 
75 adet 

79 
Mikromotor için 0.10 çapında 4mm uzunluğunda elmas fissür frez     

(2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet) 
150 adet 

80 Mikromotor için 0.12 çapında çelik rond frez (2. Sınıf) 150 x 1 75 adet 

81 
Mikromotor için 0.12 çapında elmas rond frez (2. Sınıf ve 3. Sınıf için 

1’er adet)  
150 adet 

82 
Mikromotor için 0.12 çapında 4mm uzunluğunda elmas fissür frez    

(2. Sınıf ve 3. Sınıf için 1’er adet) 
150 adet 

83 
Mikromotor için 0.8 çapında 4mm uzunluğunda çelik fissür frez       

(2. Sınıf) 150 x 1 
75 adet 

84 
Mikromotor için 0.9 çapında 4mm uzunluğunda çelik fissür frez       

(2. Sınıf) 150 x 1 
75 adet 

85 Mine Porselen Tozu lvoclar Clasic  1 adet 

86 Opak Porselen Tozu lvoclar Clasic  1 adet 

87 Otopolimerizan resin siman Ģırınga SDl Set PP 7 gr  2 adet 

88 Pamuk Fırça  100 adet 

89 Paper point 35 no  150 adet 

90 Paper point 45 no  150 adet 

91 Peeso Reamer 2-3-4 Numara  21 adet 

92 Pembe modelleme mumu  5 adet 

93 Pembe mum (--)  100 kutu 

94 Polisaj Patı YeĢil Pat 20 gr 20 adet 
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95 Pomza  10 adet 

96 Prefabrik Post Long 3-4 Çelik  75 adet 

97 Rezin modifiye cam iyonomer siman (lıner amaçlı) glasslıner 20 adet 

98 
Rezin modifiye cam iyonomer siman restoratif tip (taban maddesi ve 

geçici dolgu maddesi amaçlı) SDI rıva lıght cure 
8 adet 

99 Rövetman Bellavest Marka 160 gr'lık Paket (-) 100 ambalaj 

100 Sert Alçı Heraeus Moldano 1 kg  10 adet 

101 Sert Alcı (mavi) 1 kg (1kg lik paketler)  200 paket 

102 Sıcak Akril Tozu ve Likiti (Toz ve likit)  100 takım 

103 
Silikon ölçü maddesi (1 adet putty, 1 tup light body ve 1 adet 

katalizor) 
20 takım 

104 ġeffaf band (-) 25 kutu 

105 ġelasyon ajanı 3x6 gr edta jel 1 adet 

106 Takım DiĢ 405 adet 

107 Total etch ile uyumlu bondıng ajanı  5 adet 

108 
Yengeç matriks bandı (2 delikli ensiz) (12’lı poĢet) (12 adet iceren 

posetler) 
25 poĢet 

109 Yengeç matriks bandı (2 delikli orta enli) (12’lı poĢet) (12 li posetler) 25 poĢet 

110 Yengeç matriks bandı (3 delikli ensiz) (12’lı poĢet) (12 li) 25 poĢet 

111 Yengeç matriks bandı (3 delikli orta enli) (12’lı poĢet) (12 li posetler) 25 poĢet 

112 Zımpara Kağıdı 200 adet 

113 %37’lik orto fosforik asit  50 adet 

 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi  

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim günü 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 16.03.2016 ÇarĢamba günü saat: 14.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik Ģartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından kaĢelenmiĢ imzalanmıĢ olarak 

sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı Ġstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası istekli tarafından kaĢelenmiĢ, imzalanmıĢ olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı imzalı olarak sunulacaktır. 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
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görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 16.03.2016 ÇarĢamba günü saat: 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi- kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2212/1/1-1 

————— 

MULTĠMOD ELĠSA PLAKA OKUYUCU SATIN ALINACAKTIR 

Multimod Elisa Plaka Okuyucu alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki 

esasları 20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/69749 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33-0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Multimod Elisa Plaka Okuyucu    1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim günü 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 16.03.2016 ÇarĢamba günü saat: 16.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 
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4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler  

Ġstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler Ģunlardır: 

a) Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler (Üreticiden alınmıĢ) 

c) Ġstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.3.2 - SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleriyle yedek parça sağlanmasına 

iliĢkin belgeler 

- Ġstekli adına düzenlenmiĢ SatıĢ Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeri Yeterlik Belgesi 

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
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4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik Ģartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından kaĢelenmiĢ imzalanmıĢ olarak 

sunulacaktır. 

4.3.3.2. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı Ġstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası istekli tarafından kaĢelenmiĢ, imzalanmıĢ olarak sunulacaktır. 

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı imzalı olarak sunulacaktır. 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 

sunulur. 

4.4. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına iliĢkin belgeler  

4.4.1. Üretici firmaya ait Kalite Yönetim Sistem Belgesi. 

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 16.03.2016 ÇarĢamba günü saat: 16.00’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2212/2/1-1 
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DĠNAMOMETRE SATIN ALINACAKTIR 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  

Dinamometre alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 20 inci 

maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/69733 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33 – 0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Dinamometre    1 adet 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 takvim günü 

3-Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 16.03.2016 ÇarĢamba günü saat: 15.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2)Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 
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4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 

Teklif edilen malın teknik Ģartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 

4.3.1.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik Ģartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 

teknik dokümanların / katalogların her sayfası istekli tarafından kaĢelenmiĢ imzalanmıĢ olarak 

sunulacaktır. 

4.3.1.2. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı Ġstekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası istekli tarafından kaĢelenmiĢ, imzalanmıĢ olarak sunulacaktır. 

4.3.1.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı imzalı olarak sunulacaktır. 

ĠĢ ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala iliĢkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 

Ģartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller sunulur. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 16.03.2016 ÇarĢamba günü saat: 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 
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10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2212/3/1-1 

————— 

SAHA ÇALIġMASI HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Saha ÇalıĢması Hizmeti Alımı 01.12.2003 tarih 2003/6554 sayılı Kararname eki esasları 

20 inci maddesi (f) bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/69714 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 297 61 33-0 (312) 297 65 42 

c) Elektronik posta adresi  : bilars@hacettepe.edu.tr. 

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı : Saha ÇalıĢması Hizmeti Alımı 1 kalem 

b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma 

Projeleri Koordinasyon Birimi 

c) Teslim tarihi : SipariĢin Yükleniciye tebliğinden itibaren   24 ay 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi Toplantı odası 

b) Tarihi ve saati : 16.03.2016 ÇarĢamba günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2)Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
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bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat. 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

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

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi. 

4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

4.1.8. Ġhale konusu ĠĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakca ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

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

4.2.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

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

4.3.1. Teknik ġartnameye cevaplar ve açıklamaları içeren Doküman: 

4.3.1.1. Teknik Ģartnamenin tüm maddelerine teknik Ģartnameye uygunluk beyanı adı 

altında cevap verecek Ģekilde ―Teknik ġartnameye Cevaplar‖ dokümanı istekli tarafından 

hazırlanarak her sayfası imza-kaĢeli olarak sunulacaktır. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7- Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 

görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı - Sıhhıye ya da 

TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına vergi numarasını bildirerek) 

yatırılan bedelin makbuzu ile H. Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 16.03.2016 ÇarĢamba günü saat: 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi 

Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası 5. Kat Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinasyon Birimi 

Satınalma bürosu Beytepe/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır  

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 2212/4/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AVUKATLIK GĠRĠġ SINAVI DUYURUSU 

Üniversitemize Hukuk MüĢavirliği bünyesinde istihdam edilmek üzere, 18/03/2002 tarihli 

2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ―Kamu Görevlerine Ġlk Defa 

Atanacaklar için Yapılacak sınavlar Hakkında Yönetmeliğin Ek 6'ncı maddesi gereğince 

hazırlanan, ―Yükseköğretim Üst KuruluĢları ile Yükseköğretim Kurumları Hukuk MüĢavirliği ve 

Avukatlık GiriĢ Sınavı ve Atama Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri uyarınca; Avukat alımı 

yapılacaktır. Ayrıntılı bilgiye web sitemizin http://www.gtu.edu.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

 

MÜRACAATTA ĠSTENĠLEN BELGELER, SINAV KONULARI, BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ 

BAġVURU ġARTLARI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER 

1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 

inci maddesinde belirtilen genel Ģartları taĢımak, 

2 - Son baĢvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi 

dolmamıĢ KPSSP3 puan türünden, en az 70 

(YETMĠġ) PUAN almıĢ olmak, 

3 - Hukuk Fakültesi mezunu olmak ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiĢ 

yurt dıĢındaki Yükseköğretim Kurumlarından 

mezun olmak, 

4 - Son baĢvuru tarihi itibariyle Avukatlık 

ruhsatnamesine sahip olmak. 

1 - BaĢvuru Formu, (www.gtu.edu.tr - Personel 

Dairesi BaĢkanlığı web sitesinden temin 

edilebilecektir.) 

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı 

örneği (eğitimini yurt dıĢında tamamlamıĢ 

olanların diploma denklik belgesinin onaylı 

örneği) 

3 - Üç adet vesikalık fotoğraf, 

4 - KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, 

5 - ÖzgeçmiĢ 

6 - Avukatlık ruhsatnamesinin onaylı örneği. 

SINAV KONULARI BAġVURU YERĠ VE ġEKLĠ 

 Anayasa Hukuku 

 Medeni Hukuk 

 Borçlar Hukuku 

 Ticaret Hukuku 

 Medeni Usul Hukuku 

 Ġcra ve Ġflas Hukuku 

 Ġdare Hukuku 

 Ġdari Yargılama Hukuku 

 Ceza Hukuku 

 Ceza Usul Hukuku 

 ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku 

 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar ve Ġlgili Mevzuat 

BaĢvurular Ģahsen veya posta yoluyla 

Üniversitemiz Personel Dairesi BaĢkanlığına 

yapılacak olup, postada yaĢanabilecek 

gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

YAZILI SINAV YERĠ VE TARĠHĠ 

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı 

Salonu (Zemin Kat) 

02.05.2016 Pazartesi - Saat 14:00 

SÖZLÜ SINAV YERĠ VE TARĠHĠ 

Rektörlük Binası Genel Sekreterlik Toplantı 

Salonu (Zemin Kat) 

10.05.2016 Salı - Saat 14:00 

SINAV TAKVĠMĠ 

ĠLAN BAġLANGIÇ TARĠHĠ 15.03.2016 ĠLAN SON BAġVURU TARĠHĠ 15.04.2016 

BAġVURU DEĞERLENDĠRME 

SONUÇ AÇIKLAMA TARĠHĠ 
25.04.2016 

YAZILI SINAV SONUÇ 

AÇIKLAMA TARĠHĠ 
06.05.2016 

SONUÇ AÇIKLAMA TARĠHĠ 16.05.2016   

KADRO BĠLGĠLERĠ 

Unvan Sınıf Adedi Derece 

Avukat AH 1 5 

 2157/1-1 
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/118584 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı /Yükseköğretim ve Yurt DıĢı 

Eğitim Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Ġstanbul Üniversitesi Bilimsel 

AraĢtırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi 

Ġl/Ġlçe Ġstanbul/Fatih 

Adresi 
Ġstanbul Üniversitesi Rektörlük 

Binası 
Tel-Faks 0212 440 00 17-440 00 19 

Posta Kodu  E-Mail satinalma@istanbul.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Oilmak Petrol San. ve Tic. Ltd. ġti.  

Adresi 
Horozluhan Mah. Güvenilir Sk. No:132 

Selçuklu/KONYA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
636 036 9790  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Konya Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
47264  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat : Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 2211/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkullere ait 85287 nolu parselasyon planı, 

Belediye Encümenimizin 10.11.2015 tarih ve 1085/2177 ve Ankara BüyükĢehir Belediye 

Encümeninin 18.02.2016 tarih ve 335/1016 sayılı kararlarıyla onaylanmıĢ olup, 3194 sayılı Ġmar 

Kanununun 19. maddesi gereğince, 09.03.2016 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85287 Nolu Parselasyon Planında uygulamaya tabi tutulan parseller: 

Yukarıyurtçu Mahallesi, 125, 349, 350, 363, 364, 366, 367, 368, 376, 540, 541, 542, 543, 

544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 561, 562, 563, 

564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 

583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 

603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 

622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 1014, 1066, 1073, 1074'nolu parseller, ekilemez 

arazi ve kadastro yolu 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 2151/1-1 

————— 
Belediye Meclisimizin 03/02/2016 tarih ve 97 sayılı kararı ile uygun görülen, Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2016 tarih ve 299 sayılı kararı ile onanan ―Etimesgut 

Ġlçesi, Eryaman Mahallesi, imarın 18700 ada 1 sayılı parseline iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği Teklifi‖ 09/03/2016 günü Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 2125/1-1 

—— • —— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 

ve 25495 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 

maddesinin (e) bendinde yer alan ―Lisans baĢvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini 

sonradan yitirdiğinin anlaĢılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen 

onbeĢ gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya 

lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeĢ günü aĢmamak üzere 

Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..‖ halinde 

bayilik lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, MBC Akaryakıt Nakliye Tarım Hayvancılık 

ĠnĢaat Sanayi Ticaret Limited ġirketi; BAY/939-82/31898 sayılı lisansında belirtilen ―Yukarı 

Mah. Evran Caddesi Sarayönü/Konya‖ adresinde kurulu bulunan Akaryakıt istasyonuna ait halen 

geçerli olan  Gayri Sıhhi Müesseselere ait ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatını Kuruma ibraz etmesi 

gerekmektedir. 

Söz konusu belgenin, ilanen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde ―Enerji Piyasası 

Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi BaĢkanlığı, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C 

06530 Yüzüncüyıl/ANKARA‖ adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin 

dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat 

Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2155/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

Aydın 1. Ġcra Müdürlüğünün 2012/10600 Esas (Kapatılan Ġncirliova Ġcra Müdürlüğünün 

2010/12) sayılı dosyasının zayi olduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp 

veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında 

Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve 

anılan Kanun hükümleri gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 

 2156/1-1 

—— • —— 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinden: 

Bankamız Hisse Senetlerinin yeni hisse senetleriyle değiĢtirilmesine 09/03/2016 

tarihinden itibaren baĢlanacaktır. 

Hissedarlarımız, Bankamız hisse senetlerini Bankamız ġubelerinin bulunduğu yerlerde 

ġubelerimize, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ġubelerine teslim 

etmek suretiyle değiĢim iĢlemleri için baĢvurularını yapabileceklerdir. 

Gerekli iĢlemlerin tamamlanmasını takiben yeni hisse senetleri Bankamız ġubeleri ve 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ġubeleri kanalıyla ilgililere teslim edilecektir. 

Keyfiyet sayın pay sahiplerimize duyurulur. 2205/1-1 

—— • —— 

Karabük Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AĢağıda Anabilim Dalı itibariyle Unvanı ve Ģartları belirtilen Üniversitemiz biriminde 

açık bulunan kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim 

üyesi alınacaktır. Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.  

Adayların belirtilen kadrolar için Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına dilekçe ekinde 

diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç (3) adet fotoğraf ile 

özgeçmiĢi ve yayın listelerini ve Üniversitemiz Atama ve Yükseltme kriterlerini kapsayan 

dosyayı altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur. 

NOT: -Belirtilen kadrolara daimi statüye göre atama yapılacaktır. 

- BaĢvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir. 

- BaĢvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmiĢlerini, yayınlarını, yabancı dil baĢarı 

belgelerini eklemelidirler. 

- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik 

olması halinde de müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

- BaĢvuracak adayların baĢvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. 

 

ANABĠLĠM/ANASANAT DALI PROFESÖR AÇIKLAMA 

ĠġLETME FAKÜLTESĠ   

SAYISAL YÖNTEMLER 1 
Ġnternetten alıĢveriĢle ilgili regrasyon 

analizi konusunda çalıĢma yapmıĢ olmak. 

 2182/1-1 
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Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz akademik birimlerinde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim 

Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. 

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, baĢvuracak 

adayların ―Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Ġlkeleri‖nde belirtilen 

niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. 

Profesörlük ve doçentlik kadrosuna baĢvuracakların; Rektörlük Personel Daire 

BaĢkanlığına bir dilekçe ve ekinde aĢağıda içeriği belirtilen dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Dosya içeriği; 

- BaĢvuru için asgari koĢulları sağladığına dair belge 

- Doktora ve/veya doçentlik belgeleri (onaylı sureti) 

- Yabancı Dil Belgesi (onaylı sureti) 

- ÖzgeçmiĢ 

-Yayın Listesi (Profesör kadrosuna baĢvuranlar baĢlıca araĢtırma eserini belirteceklerdir.) 

- TC Kimlik No 

- Fotoğraf (1 adet) 

- Bilimsel yayınlar, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, sanat 

eserleri, icra olunan eserleri ve bunlara iliĢkin doküman, eğitim-öğretim faaliyetleri, 

yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans bilim uzmanlığı 

çalıĢmaları, Üniversiteler veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan eserleri 

(Adaylar Profesör kadrosuna 6 takım; Doçent kadrosuna 4 takım dosya ile 

baĢvuracaklardır.) 

1 - BaĢvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gündür. 

2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

3- Doçent kadrosuna profesörlerin baĢvuruları kabul edilmeyecektir. 

4 - BaĢvurularda anılan Kanun, Yönetmelik ve Ġlkelerde öngörülen koĢulları yerine 

getirmeyenlerin ve belirtilen niteliklere sahip olmayanların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır. 

Not: 1 - Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve baĢvuru dosyalarını bir 

takım olarak baĢvuru sırasında sunmak kaydıyla, baĢvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini 

(makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD ve DVD) verebilirler. 

2 - Ġlanımıza http://www.ankara.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DĠL VE TARĠH-COĞRAFYA FAK.  

Etnoloji ABD Profesör 1 Halkbilim alanında çalıĢmaları olmak. 

Yakınçağ Tarihi ABD Profesör 1   

Güney-Doğu Türk Lehçeleri ve 

Edebiyatları ABD 
Doçent 1 

Modern Özbek-Uygur araĢtırmaları 

alanında çalıĢmaları olmak. 

Ġngiliz Dili ve Edebiyatı ABD Doçent 1   

Uygulamalı Dilbilim ABD Profesör 1   

Genel Türk Tarihi ABD Doçent 1   

Hungaroloji ABD Doçent 1   

Hititoloji ABD Doçent 1   
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BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAK.  

Ağız DiĢ ve Çene Radyolojisi 

ABD 
Profesör 1 

  

EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ FAK.  

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi ABD 
Doçent 1 

Eğitim Teknolojileri alanında doktora, 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi alanında doçentlik unvanına 

sahip olmak. 

ECZACILIK FAK.  

Farmasötik Teknoloji ABD Profesör 1 
Nanotübüler sistemler konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Farmasötik Botanik ABD  Profesör 1 
Etnobotanik konusunda çalıĢmaları 

olmak. 

FEN FAKÜLTESĠ  

Anorganik Kimya ABD Profesör 1 
Fosfazenler kimyası konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Anorganik Kimya ABD Doçent 1 
Fosfazenler kimyası konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi ABD Profesör 1 
Bitki Sosyolojisi konusunda 

çalıĢmaları olmak. 

Olasılık Teorisi ve Ol. Süreçleri 

ABD 
Doçent 1 

Geometrik sayma süreçleri alanında 

çalıĢmaları olmak. 

Yöneylem AraĢtırması ABD Doçent 1   

Matematiksel Fizik ABD Profesör 1 

Ek boyut modellerinin parçacık 

çarpıĢtırıcılarında araĢtırılması ile ilgili 

çalıĢmaları olmak. 

Moleküler Biyoloji ABD Doçent 1 

ĠĢitme kaybı genetiği ve otoimmün 

hastalıklar konusunda çalıĢmaları 

olmak. 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ  

Kültür Varlıklarını Koruma ve 

Onarım Bölümü 
Doçent 1 

Klasik Arkeoloji alanında doçent 

unvanı almıĢ, kazı, taĢ ve duvar 

resimleri koruma ve onarım alanında 

çalıĢmaları olmak. 

HUKUK FAKÜLTESĠ  

Genel Kamu Hukuku ABD Doçent 1   

Mali Hukuk ABD Doçent 1   
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BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ  

Ġslam Felsefesi ABD Profesör 1   

Din Sosyolojisi ABD Profesör 1   

Ġslam Tarihi ABD Profesör 1 

Osmanlı dönemi tarih yazıcılığı, din 

kültürü ve dini hayatı konuları üzerine 

çalıĢmaları olmak. 

Tasavvuf ABD Profesör 1   

Din Felsefesi ABD Doçent 1   

Din Eğitimi ABD Doçent 1   

Kelam ABD Doçent 1   

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ  

Atom ve Molekül Fiziği ABD Profesör 1 

Doğrusal olmayan optik, ultra hızlı 

lazerler ve ultra hızlı spektroskopi 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Nükleer Fizik ABD Profesör 1 

Monte-Carlo ve Lüninesans ve 

tarihlendirme konularında çalıĢmaları 

olmak. 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAK.  

Ebelik ABD Profesör 1 
Genotoksikoloji alanında çalıĢmaları 

olmak.  

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Sporda Psiko-Sosyal Alanlar 

ABD 
Profesör 1 

  

Hareket ve Antrenman Bilimleri 

ABD 
Doçent 1 

  

SĠYASAL BĠLGĠLER FAKÜLTESĠ  

Ġktisat Politikası ABD Doçent 1   

Ġktisat Teorisi ABD Doçent 2   

Yönetim Bilimleri ABD Profesör 1 Kamu Yönetimi alanı için alınacaktır. 

Yönetim Bilimleri ABD Profesör 1 Türk Ġdare Tarihi alanı için alınacaktır. 

ĠĢ Hukuku ve Sosyal Güvenlik 

ABD 
Doçent 1 

ĠĢ Hukuku alanı için alınacaktır. 

Ġktisadi Gel. ve Uluslararası Ġkt. 

ABD 
Doçent 1 

  

Hukuk Bilimleri ABD Doçent 1 Ceza Hukuku alanı için alınacaktır. 
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BĠRĠMĠ UNVAN ADET AÇIKLAMALAR 

TIP FAKÜLTESĠ  

Kardiyoloji ABD Profesör 1   

Plastik Rek.ve Estetik Cerrahi 

ABD 
Profesör 1 

  

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD 
Profesör 1 

Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı için 

alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları uzmanı ve Çocuk 

Nörolojisi uzmanı olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD 
Profesör 1 

Sosyal Pediatri Bilim Dalı için 

alınacak olup, Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları uzmanı ve Sosyal Pediatri 

yükseklisansı olmak. 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

ABD 
Profesör 2 

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi 

Bilim Dalı için alınacak olup, Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı ve 

Çocuk Hematolojisi uzmanı olmak, 

KĠT konusunda deneyimli olmak. 

Ortopedi ve Travmatoloji ABD Doçent 1   

Genel Cerrahi ABD Profesör 1   

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları 

ABD 
Profesör 1 

  

Ġç Hastalıkları ABD  Doçent 1 
Endokrinoloji ve Metabolizma 

Hastalıkları Bilim Dalı için alınacaktır. 

Histoloji ve Embriyoloji ABD Profesör 1 

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve üreme 

tıbbi ve kök hücre konularında 

çalıĢmaları olmak. 

VETERĠNER FAKÜLTESĠ  

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 

ABD 
Profesör 1 

Süt iĢletmelerindeki atık sularda 

çevresel kirlilik parametrelerinin 

incelenmesi üzerine çalıĢmaları olmak 

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 

ABD 
Profesör 1 

VakumlanmıĢ beyaz peynirlerde raf 

ömürlerinin uzatılması konusunda 

çalıĢmaları olmak 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ  

Peyzaj Mimarlığı ABD Profesör 1 

Peyzaj Planlama ve Yönetiminde 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi 

Sistemleri konusunda çalıĢmaları 

olmak. 

Tarım Politikası ve Yayım ABD Doçent 1 

Tarım Politikası ve Yayım Anabilim 

Dalında doktora yapmıĢ olmak ve 

Tarımsal Çevre Politikaları üzerine 

çalıĢmaları olmak. 

TÜRK ĠNKILAP TARĠHĠ 

ENST. 
Profesör 1 

Doktorasını Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap 

Tarihi alanında yapmıĢ ve doçentlik 

unvanını Atatürk Ġnkılapları ve 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanından 

almıĢ olmak. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6681 Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2016/8384 154 kV Bayat Havza Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2016/8438 Mersin-Karaman (Ayrancı) Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Mersin,

Karaman ve Konya İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8439 Mucur-Kaman-Zara-Kangal-Doğanşehir İlçeleri Doğal Gaz Boru Hatları Projesinin Gerçekleştirilmesi
Amacıyla Kırşehir, Sivas ve Malatya İlleri Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Taşınmazların Boru Hatları
ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/8480 Tokat İlinde Bulunan Bazı Alanlarda Arazi Toplulaştırması Yapılmasına İlişkin Karar
2016/8489 380 kV Bornova 380 GIS İrtibatları Enerji İletim Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında
Karar

2016/8509 6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle
Çözümüne Dair Kanun Gereğince Kurulan Komisyonun Yetkisinin Genişletilmesine İlişkin Karar

2016/8556 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait Boş Kadroların Unvan ve Derecelerin
Değiştirilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK’e, Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’in Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
–– Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’a, Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Avrupa Birliği Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Avrupa Birliği Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIÇ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Dışişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet SARI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Kültür ve Turizm Bakanlığına, İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir ÜNAL’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Hasan Nuri YAŞAR’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/24)
— Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Seyit Ahmet BAŞ’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2016/25)

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve

Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Millî Savunma, Sağlık ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına
Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK
2016/8542 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
— T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme

Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/8)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/03/2016 Tarihli ve 6135 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/03/2016 Tarihli ve 6138 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/03/2016 Tarihli ve 6142 Sayılı 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




