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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu
organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim or-
ganlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-
nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merke-

zini,



b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin değerlendirilmesine, bu bireylerin ba-

ğımsız yaşam becerilerini kazanmalarına, eğitim ortamları ile yaşadıkları topluma tam katı-

lımlarına destek sunmayı amaçlayan disiplinler arası araştırmalara ve etkinliklere ortam sağ-

layarak elde edilen çıktıların paydaşlar tarafından etkin biçimde kullanılmasını sağlamak.

b) Özel eğitim gereksinimi olan bireyler ve ailelerine destek hizmetleri götürmek, Hasan

Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesine devam eden öğretmen adaylarına, diğer fakülte ve

kuruluşların ilgili bölümlerine uygulama ve eğitim olanağı sağlamak, özel eğitim alanında kar-

şılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olmak için özel eğitim ile ilgili yurt içinde ve yurt dı-

şında inceleme, araştırma ve uygulamalar yapmak ve bunları desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette

bulunur:

a) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin tanılanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitsel değerlendirmelerini yapmak. İlgili kurum ve ku-

ruluşlarla işbirliği içinde tıbbi ve psikolojik incelemelerinin yapılmasını sağlamak ve izlemek.

b) Türkiye’deki özel gereksinimi olan bireylerin tanılanmasını sağlamak amacıyla ölçek

geliştirme çalışmaları yürütmek, mevcut ölçekleri revize etmek ve dünyada kullanılan ölçme

araçlarını kültürümüze uyarlamak.

c) Üniversite bünyesinde bulunan ilgili birimlerle işbirliği yaparak, özel gereksinimi

olan bireylerin akademik, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini destekleyen eğitim ortamları ve

eğitim programları hazırlamak. Oluşturulacak eğitim programlarına göre özel eğitime gerek-

sinim duyan bireyler için bireysel ve grup özel eğitim hizmeti sağlamak.

ç) Özel gereksinimi olan bireylerin gelişimini destekleyici eğitim, araştırma ve uygu-

lama laboratuvarları ile atölyeleri kurmak, benzer amaçla kurulan resmi veya özel kurum ve

kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirmek.

d) Özel gereksinimi olan bireylere sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırarak

Türkiye geneline yaymak.

e) Özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kamu

veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri

hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/ve-

ya bu uygulamaların takibini yapmak.
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f) Özel gereksinimli çocuğu olan ebeveynlerin bilinçlenmelerini hedefleyen eğitim ve

rehberlik hizmetleri düzenleyerek, özel gereksinimi olan çocukların aile ve yakınlarına destek

hizmeti sağlamak, çocuklarının gelişimini destekleyecek bilgi, tutum ve davranış kazanmalarını

sağlamak.

g) Özel gereksinimi olan bireylerden kaynaştırma programlarına devam eden bireyin

ailesine sosyal, psikolojik, bilgi ve benzeri, öğretmenlerine özel eğitim hakkında bilgi, öğre-

timsel düzenleme ve benzeri destek hizmeti sağlamak.

ğ) Sertifikalı bilimsel meslek içi eğitim programları ve kursları düzenleyerek, özel ge-

reksinimi olan çocukların eğitimi ve gelişimi ile görevli meslek mensuplarının gelişimlerini

desteklemek.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitici ve tanıtıcı seminer, çalıştay, konferans, sem-

pozyum ve kongre gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan bilimsel toplantılara

katılmak.

ı) Üniversitelerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde farklı alanlardaki yetersizliği ne-

deniyle özel gereksinimi olan bireyler ile ilgili ders ve seminerler verilerek akademisyenlerin

bu konulara yönelmesini özendirici çalışmalarda bulunmak; bu alanda çalışmalarda bulunanları

teşvik etmek.

i) Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesindeki ilgili fakülte ve diğer üniversitelerin ilgili

fakülte ve birimleri ile ilişki kurmak, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerinin uygulamalı

eğitimlerine katkıda bulunmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, projeler

hazırlamak ve mevcut araştırma ve projelere katkı sağlamak.

j) Özel eğitim alanı ile ilgili amaçları doğrultusunda özgün ve çeviri yayın yapmak. Bi-

limsel çalışmalarda kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı özel eğitim alanında

çalışan öğretmenler için çalıştaylar (workshoplar), eğitim programları ve seminerler düzenlemek.

k) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri sonucunda mesleki geçişleri ve istihdam-

larına yönelik etkinlikler düzenlemek ve bireyin işe uyum sürecinde personel eğitimlerine yö-

nelik psikolojik danışmanlığı hizmetlerini vermek.

l) Özel gereksinimi olan bireylerin eğitimleri ve psiko-sosyal gelişimleri ile ilgili bilgiler

elde etmek ve bu bilgilerin düzenli bir şekilde arşivlenmesini gerçekleştirerek kamuoyu ile

paylaşımına yönelik süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, konu ile ilgili ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla bilgi paylaşımına yönelik gerekli iletişim ağını kurmak.

m) Rektörlük tarafından talep edilen özel eğitim alanı ile ilgili çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlen-

dirilebilir.
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(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet

alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, üç yıl için Rektör ta-

rafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yar-

dımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır.

Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde

yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir

şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konu-

larda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

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

kındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, bir Müdür Yardımcısı ile özel eğitim ala-

nında çalışmaları olan bir üye ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından

üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin

görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevin-

den ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi

tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın

faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez

olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve

kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

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

görevleri yapar:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını

sağlamak.

b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

c) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konuların-

daki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

ç) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve

bunların görevlerini düzenlemek.

d) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek

çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

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

bağlamak.

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

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

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü

yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/25)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin

ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık

hizmeti sunan kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti ala-

cak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanı ile kuruluşlar

ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme

ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri

alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları

kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu

ve 23 üncü maddeleri,  7/9/2016 tarihli ve 2016/9152 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-

lüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Ya-

pılması Hakkında Karar ile değişik; 25/4/2016 tarihli ve 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarı ile yürürlüğe konulan 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar ile

8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,

b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların Arılık ve Koloni Bildirim Formu beyanına

istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

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

d) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,

e) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,

f) Bilgi sistemi (TYDBİS) : Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Bilgi Sistemini,

g) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim

dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ğ) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün

bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve

buna bağlı kayıt sistemlerini,

h) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2016 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe

müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,

ı)  Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve iş-

letmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı

TÜRKVET veri tabanını,

i) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

j) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık

il teknik komitesini,

k) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Koyun ve Keçi Türü  Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine

göre oluşturulan kayıt sistemini,

l)  Kuruluş: TYDD kapsamına alınan ziraat odası ve üretici örgütlerini,

m) Merkez Teknik Komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve

danışmanlık merkez teknik komitesini,

n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hay-

vansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,

o) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hay-

van hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı

alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,

ö) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifika-

sını,

p) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

r) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif ve birlikleri, 
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s)  Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi

bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, ra-

porlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,

ş)  Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştirici-

lere Bakanlık Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,

t) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında istihdam edilen ve Yö-

netmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,

u) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri ve ziraat odalarınca tarımsal

işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli

düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,

ü)Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya

su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave ola-

rak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,

v)  Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti su-

nan kuruluşlara sunduğu tarımsal danışmanlık hizmeti için ödenen desteği,

y) Uygulama Esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasla-

rını,

z) Üretici örgütleri:  Yetki belgesine sahip,  tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici ve

üretici birlikleri ile bunların üst birliklerini,

aa)  Yerleşim yeri adresi: 23/11/2006 tarihli ve 2006/11320 sayılı Bakanlar Kurulu Ka-

rarıyla yürürlüğe konulan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle otu-

rulan yeri,

bb) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini

gösteren belgeyi,

cc) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kuruluşların

tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,

çç) Yönetmelik: 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal

Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,

dd) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Bir-

liği Kanununa göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuru-

luşlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları

MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal

işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır:

a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine

ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt

sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmak.
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b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak:

1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak.

2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak.

3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla

kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak.

4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla

en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan

olmak kaydıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş

hayvana sahip olmak.

5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak.

6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak.

7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde 10.000

adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak.

8) Organik tarım alanında, birinci fıkranın (b) bendinin (1), (2), (3), (4), (5) ve (7) nu-

maralı alt bentlerinde belirtilen işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.

(2) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hiz-

meti alacak tarımsal işletmeler,  inceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği

bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmakla sorumludur.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kuruluşlar, sorumlulukları, tarımsal danış-

manlık hizmeti ve giderler

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ kapsamında bünyelerinde tarım danışmanı istihdam eden

ve Ek-12’de yer alan Ziraat Odası ve Üretici Örgütlerinde İstihdam Edilecek Tarım Danışman-

ları Kotasındaki ziraat odaları ve üretici örgütleri tarımsal danışmanlık hizmeti verebilir. 

(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kuruluşların sorumlulukları aşağıdadır:

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hizmet söz-

leşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar. Sözleşme imzalanırken vekâlet

kabul edilmez. 

b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on

iki aydır. 

c) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer

alan hükümler doğrultusunda sunulur.

ç) Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2015 yılı TYDD’den fayda-

lanmamış olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri, 31/12/2016 tarihini de kapsamak kaydıyla

geçerli olur. Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2015 yılı TYDD’den fay-

dalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden baş-

layarak en az on iki aydır. Bu Tebliğ yayımlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2015 yılı

TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 2015 yılı TYDD hizmet

sunumunun bitiminden itibaren on iki ayı kapsıyorsa sözleşmeleri geçerli olur.

d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen

hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar

ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.
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e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz

edilmek üzere hazır bulundurulur.

f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı

veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne

bildirilir. 

g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışma-

nının ölüm, sürekli hastalık, doğal afetler, evlilik, boşanma, eğitim durumu, tutukluluk hali,

askeri yükümlülüğü yerine getirme ve kamuda görev alma sebeplerinden dolayı görevinden

ayrılması halinde aynı nitelikteki danışman on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen

tarım danışmanına ait bilgi/belgeler ile Ek-3’te yer alan TYDD Başvurusunda Bulunan Kuru-

luşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne

gönderilir. Yeni tarım danışmanı bilgileri, sistem üzerinde  işlendikten sonra bir hafta içerisinde

ilçe müdürlüğü tarafından  il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Baş-

kanlığa bildirilir.

ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı;

(g) bendinde belirtilen sebeplerden dolayı, tarım danışmanı sertifikasının geçici iptali veya ta-

rım danışmanı sertifikasının iptali nedenleri ile bu Tebliğde belirtilen on iki aylık hizmet su-

numu içerisinde ölüm hali hariç bir defadan fazla değiştirilemez.

h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti verecek olan tarım danışmanının

sertifika bölümü, sertifika türü ve sertifika bölümü bilgileri tarımsal danışmanlık hizmeti ve-

receği işletme tipi Ek-8’de yer alan Tarım Danışmanlarının Sertifika Bölümlerine uygun olur.

2015 yılı TYDD kapsamında kuruluşta istihdam edilen ve halihazırda tarımsal danışmanlık

hizmeti sunan tarım danışmanları bu hükmün dışındadır. 

ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluş ile tarım danışmanı arasında imzalanacak

olan hizmet sözleşmelerinin süresi yirmi dört aydan az olamaz. 2015 yılı TYDD kapsamında

istihdam edilen tarım danışmanlarının kuruluşlarda istihdamı asıldır. Doğum izni kullanan

tarım danışmanı yerine istihdam edilen kişiler bu hükmün dışındadır.

i)Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı  ta-

rımsal danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır.

j) Bu Tebliğ kapsamında il/ilçe düzeyinde, ziraat odası ve üretici örgütlerinde istihdam

edilecek tarım danışmanı sayısı Ek-12’de belirtilen sayıyı aşamaz.

k) Dördüncü fıkrada yer alan tarımsal danışmanlık hizmet giderlerine ait fatura ve diğer

belgeler kuruluşta muhafaza edilerek denetimlerde ibraz edilir.

l) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar; tarımsal desteklemelerin herhangi

birinden men edilen tarımsal işletmelere,  men edildiği süre boyunca TYDD kapsamında hizmet

sunamaz.

m) Bu Tebliğin uygulama süresince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki ta-

rım danışmanının hizmet sunduğu ve kesinleşen Ek-3’teki tarımsal işletmelerde meydana gelen

eksilmelerin  % 20’ yi geçmemesi koşulu ile Uygulama Esaslarında belirlenen azami işletme

sayısı esas alınarak TYDD’ye konu olmayan diğer tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalanarak

tarımsal danışmanlık hizmeti sunulabilir.  Bu tarımsal işletmeler TYDD’ye konu edilemez.
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(3) Kuruluşun sunacağı tarımsal danışmanlık hizmetleri ile ilgili hususlar aşağıdadır:

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunacak kuruluşlar ve kuruluşlarda istihdam edilen ta-

rım danışmanları Yönetmelik, bu Tebliğ ve Uygulama Esaslarında belirlenen görevleri yerine

getirir. İl teknik komitesi Uygulama Esaslarında belirlenen işletme kontrol sıklıklarını bu Teb-

liğin uygulama süresince geçerli olmak üzere en fazla yüzde elli oranında azaltabilir. 

b) Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar ile

çiftçiler arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi hükümleri saklı kalmak

kaydıyla, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, her bir faaliyette bir defadan az ol-

mamak üzere demonstrasyon, tarla günü, çiftçi toplantısı, çiftçi kursu, çiftçi inceleme gezisi

düzenler; liflet/broşür ve afiş hazırlar. Bu faaliyetlerden tarımsal danışmanlık hizmeti sunan

kuruluşun tüm üyeleri faydalanabilir. Bu faaliyetler için düzenlenecek belgeler ile faaliyetlerin

izlenmesinde kullanılacak formlar Başkanlıkça belirlenir. Bu faaliyetlerin konuları seçilirken

il yayım programları dikkate alınır. İl teknik komitesi düzenlenecek faaliyetlerin sayısını artır-

maya, yeni faaliyet eklemeye ve faaliyetlerin konusunu belirlemeye yetkilidir.     

c) İl/ilçe müdürlüğü, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen

tarım danışmanlarına Bakanlık uygulamaları hakkında eğitim verebilir. 

ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanları

Bakanlık uygulamaları hakkında çiftçileri bilgilendirir.

(4) Tarımsal danışmanlık hizmeti giderleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:

a) Personel giderleri.

b) Büro giderleri.

c) Malzeme giderleri.

ç) Diğer giderler.

(5) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluş, hizmet giderlerini karşılamak üzere

hizmet sunduğu tarımsal işletmelerden Yönetmelik hükümlerine uymak şartıyla ücret talep

edebilir. Tarımsal işletmelerden tahsil edilen bu ücret için fatura düzenlenir.

(6) Bitkisel üretim yapan tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarım

danışmanlarının işletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakanlık görev alanına giren konularda, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya

görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili anket, gözlem ve veri toplama işlerini yapmak ve so-

nuçlarını il/ilçe müdürlüklerine ulaştırmak.

b) Sertifikalı tohum, fidan ve fide kullanımı ile birlikte, yörenin ekolojik yapısına uygun

çeşit seçimini, modern sulama sistemlerini ve alternatif tarımsal üretimi teşvik etmek, Organik

Tarım - İyi Tarım Uygulamaları gibi sürdürülebilir ve çevreye duyarlı tarım yöntemlerinin yay-

gınlaşmasını sağlamak. Toprak analizi sonuçlarına göre gübre kullanımı konusunda tarımsal

işletmeleri bilgilendirmek, uygulama yapmak ve özendirmek.  

c) Tarımsal desteklemeler, kredi ve hibeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek,

yönlendirmek, teşvik etmek, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya görev yaptığı kuruluşun

üyeleri ile işletme ve arazi kontrollerini gerçekleştirerek il/ilçe müdürlüğüne iletmek.
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(7) Hayvansal üretim yapan tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren ta-

rım danışmanlarının işletme danışmanlığı kapsamında yapacağı görevler aşağıdadır:

a)  Bakanlığın görev alanına giren konularda, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya

görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili anket, gözlem ve veri toplama işlerini yapmak ve so-

nuçlarını il/ilçe müdürlüklerine ulaştırmak.

b) Tarımsal desteklemeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek, yönlendirmek, teş-

vik etmek, hizmet sunduğu tarımsal işletmeler veya görev yaptığı kuruluşun üyeleri ile ilgili

işletme ve hayvan tespitlerini yaparak il/ilçe müdürlüğüne bildirmek. 

c) İl/ilçe müdürlüğü kontrolünde uygun eğitim durumu, yeterli donanım ve teknolojik

altyapı var ise hayvanlara küpe takıp veri girişinde bulunmak ve hayvan kayıt sistemine ilişkin

bilgilerin sağlıklı tutulmasında yetiştiriciye yardımcı olmak.

ç) Eğitim durumunun uygun olması ve ilgili mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla

salgın hastalık durumunda il/ilçe müdürlüğüne bildirimde bulunmak, konulan kordon, tecrit,

dezenfeksiyon, karantina ve duyuru gibi idari ve fenni tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak,

bu konuda alınan kararları uygulamak.

d) Eğitim durumunun uygun olması ve ilgili mevzuatın şartlarını sağlamak kaydıyla

il/ilçe müdürlüğü tarafından verilen talimatla, hastalık teşhisi için biyolojik madde (tüberkülin,

mallein ve benzeri) uygulama çalışmalarında bulunmak ve hayvan sağlığı ile ilgili acil durum-

larda (hayati tehlike durumunda) ilk müdahaleyi yaparak hasta sahibini yönlendirmek.

e) Su ürünleri üretimi yapan işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti veren tarım da-

nışmanları (a) ve (b) bentlerinde belirtilen görevlerden sorumludur.

(8) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların hizmet verebileceği il ve ilçe sı-

nırları ile ilgili hususlar aşağıdadır:

a) Üretici örgütleri; bulundukları il/ilçe sınırları dâhilinde yetkilendirilmiş birimleri ara-

cılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.

b) Ziraat odaları; ilgili mevzuatına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği

çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dâhilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bu-

lunabilirler.

(9) Kuruluşlarda çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını Yönetmelikte belirtilen ilgili

hükümlere göre vize ettirirler. Aksi takdirde,  tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez,

tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.

Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kuruluşların denetlenmesi 

MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların denetlenmesi ile

ilgili hususlar aşağıdadır:

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinas-

yon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon

oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa tarım yayımcısı sertifikasına sahip olan kişiler

öncelikli olmak üzere Bakanlık teknik personeli görevlendirilir.

b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşları şikâyet, ihbar gibi olağan

dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama

süresince yılda en az iki defa denetler.
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c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşları, Yönetmelik, Uygulama

Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.

ç) İl müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluş-

turulan komisyon, İl Müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.

d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan

oluşan heyet, denetlenen kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en

az %25’i ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluş-

ların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, hizmet alan tarımsal işletmeler için ilçeler

arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu il/ilçe komisyon veya

komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır. Yapılan çiftçi gö-

rüşmelerinde memnuniyetsizlik oranı %20 ve üzerinde olduğunda ceza işlemleri uygulanır.

e) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşun denetlemesinde; Ek-9’da yer alan Ta-

rımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Denetleme Formu ve Ek-10’da yer alan Tarımsal Ya-

yım ve Danışmanlık Hizmetleri Denetleme Raporu kullanılır. Başkanlık, bu form ve rapor üze-

rinde değişiklik yapmaya yetkilidir. 

f) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kuruluşların durumları İl Teknik

Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen hususlar

dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre ya-

pılır.

g) Bu Tebliğde öngörülen sürede denetleme işlemi tamamlanamayan veya denetleme

sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlüğünün

talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.

ğ) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma bulunan kuruluşların TYDD ödemelerini

durdurur, hakkında şikâyet bulunan kuruluşların TYDD ödemelerini durdurabilir. Ödemesi

durdurulan bu kuruluşlara, idari ve adli işlemler sonuçlanana ve on iki aylık hizmet sunumu

tamamlanana kadar Başkanlıkça ödeme yapılmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru İşlemleri, Belgeler ve Ödeme

Başvuracak kuruluşlar ve istenecek belgeler

MADDE 8 – (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelerine istinaden 6 ncı mad-

denin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.

(2) TYDD’ye başvuracak kuruluşlar adına başvuru yapmaya yetkili kişiler aşağıdadır:

a) Ziraat Odası Başkanı.

b) Birlik Başkanı.

c) Kooperatif Başkanı.

(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıdadır:

a) Ek-1’de yer alan TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname ile Ek-2’de yer alan Ta-

rımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Başvurusunda Bulunan Kuruluşa Ait Bilgi Formu.

b) Uygulama Esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda düzenlenecek ve bir tarım

danışmanının hizmet sunacağı tarımsal işletme sayısı Uygulama Esaslarında belirlenen sayı-

lardan az olmamak üzere, Ek-3’te yer alan icmal.
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c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarla yapılan

tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi.

ç) Ziraat odası ve üretici örgütlerinin SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan

alınan belge.

d) Ziraat odası ve üretici örgütlerinin vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili

kurumdan alınan belge.

e) İkinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunabile-

cek kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararının onaylı

sureti.

f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağı-

daki belgelerden biri veya birkaçı:

1) ÇKS belgesi.

2) AKS belgesi.

3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi.

4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi.

5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti.

6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste.

7) Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlü-

ğünden alınan yazı.

8) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için, etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu

ve sürüdeki hayvan sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı işletme tescil

belgesi.

9)Bakanlıkça, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Ka-

nunu ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Ta-

rım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncelle-

mesinin yapılamadığı hallerde, il müdürlüğünce düzenlenecek ve ÇKS bilgilerini ihtiva eden

belge.

(4) TYDD’ye başvuran kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı, nüfus kayıt sis-

teminden yerleşim yeri ve diğer adres belgesi alır. Bu belgede belirtilen yerleşim yeri adresi

ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (i) bendinde belirtilen yerleşim yeri adresi aynı olur.

Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri

MADDE 9 – (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar

aşağıdadır:

a) TYDD’den faydalanmak isteyen kuruluşlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren

yirmi gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bu-

lunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur.

Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yer-

deki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru ya-

pılır.
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b) Ek-4’te yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi

Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kuruluşlara Ait İlçe

İcmali ve Ek-6’da yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kuruluşun

Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali ilçe müdürlüğünce, ilçe müdürlüğünün

olmadığı yerde il müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren beş gün içerisinde bilgi siste-

mine kayıt edilerek, il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü tarafından sistemden alınan, Ek-5’te

yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hak-

kında Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kuruluşlara Ait İl İcmali ve Ek-7’de

yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kuruluşun Hizmet Sunduğu

Tarımsal İşletmelere Ait İl İcmali çıktıları onaylanarak TYDD’ye son başvuru tarihinden yedi

gün sonra il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller beş gün süreyle askıda bırakılır.

Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne yapılan

itirazlar en geç beş gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır

ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş Ek-5 ve Ek-7 icmalleri alınır. Her-

hangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak

itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.

c) Tarımsal işletme birden fazla kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre

olmak üzere; ceza durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hiz-

metinin uyumu, tarım danışmanı sertifika türü,  yetki belgesi tarihi, sözleşme tarihi  ve başvuru

tarihine göre il müdürlüğünün belirlediği bir kuruluştan hizmet alır. Diğer kuruluş icmaller as-

kıya çıkmadan önce Ek-3’teki icmalde eksilen tarımsal işletmelerin yerine yeni tarımsal işlet-

meler belirler. Bu tarımsal işletmelerle ilgili belgeleri ve yeniden düzenlediği Ek-3’teki icmali

TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne sunar ve Ek-3’teki icmalde başka bir de-

ğişiklik yapılmaz.

ç) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmî tatil gününe denk gelmesi halinde

icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmî tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.

Son başvuru tarihinin resmî tatil gününe denk gelmesi halinde son başvuru tarihi resmî tatili

takip eden ilk iş günüdür. 

d) Kesinleşmiş Ek-5’teki icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde

yazılı olarak Başkanlığa gönderilir.

e) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçe-

lerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının

(a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas ol-

maz.

f) TYDD’ye başvurmuş olan kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komis-

yonlarca veya Başkanlıkça Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan

denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan uyar-

ma için toplam TYDD tutarı %10 oranında, kınama veya önce uyarma cezası alıp ikinci uyar-

madan dolayı kınama cezası için toplam TYDD tutarı %20 oranında, önce uyarma cezası alıp

sonrasında kınama cezası için toplam TYDD tutarı  %40 oranında azaltılır.  Kınama üstü ceza

verilmiş kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
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g) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı

veya karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.

(2) TYDD birinci ve ikinci dilim ödemeleri yapılmadan önce tarım danışmanının  söz-

leşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve

maaş dekontları, teminat alınması ve ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki

şekilde gerçekleştirilir:

a) 31/12/2016 tarihinde ve bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on ikinci ayın sonunda

ödemeye esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce tarımsal danışmanlık hizmeti sunan

kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanının sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim

ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları TYDD başvurusunun ya-

pıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kuruluşlar il/ilçe icmalinden

çıkartılır.

b) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, ödenecek olan toplam TYDD tuta-

rının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunu 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen

yetkili kişiler aracılığı ile 31/12/2016 tarihinden önce il müdürlüğüne teslim eder veya ödenecek

olan toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl mü-

dürlüğü tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için defterdarlık muha-

sebe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.

c) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’un-

dan az olmamak kaydıyla, T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin

teminat mektubu alınabilir.

ç) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen ceza oranları göz önünde bulundurularak öde-

meye esas kesinleşmiş il icmalleri hazırlanır. İl/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca

yapılan denetimi müteakip, 31/12/2016 tarihinden önce ve bu Tebliğin yayımı tarihinden iti-

baren on ikinci ayın sonunda bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş

Ek-4 ve Ek-6 icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne beş gün içinde, kesinleşmiş Ek-5

ve Ek-7 icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa on gün içinde yazılı olarak gönderilir. İl/ilçe

müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca yapılan denetimlerde Yönetmelik ve Uygulama

Esasları kapsamında uyarma veya kınama cezası uygulanan kuruluşlara ait ödeme icmalleri,

cezanın kuruluşa tebliğ tarihinden itibaren itiraz süresi olan otuz iş günü sonunda, itiraz olması

halinde ise Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan di-

siplin komisyonu kararı sonrasında, verilen karara göre Başkanlığa gönderilir.

d) Geri ödemesi olan kuruluşların icmalleri, geri ödeme işlemi tamamlandıktan sonra

Başkanlığa gönderilir. 

e) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa, 10 uncu maddenin sekizinci fıkrası

kapsamında, 36 haftalık hizmet sunumu tamamlandıktan sonra Ek-7’de yer alan Tarımsal Ya-

yım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait

İl İcmali ve Ek-11’de yer alan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Öde-

mesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Doğum İznine Ayrılan Tarım Danışmanları İçin

Destekleme Ödemesi Yapılacak Kuruluşlara Ait   İlçe/İl  İcmali düzenlenerek ödeme yapılmak

üzere Başkanlığa gönderilir.
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f) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar; Yönetmelik, bu Tebliğ ve Uygulama
Esaslarında belirtilen form ve raporları il/ilçe müdürlüğüne teslim edene kadar kuruluşların
ödeme icmalleri düzenlenmez.

g) Başkanlığa gönderilen Ek-5’te yer alan il icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere,
ilgili birime gönderilir.

ğ) Ödemeler, Bakanlık tarafından gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip,
Banka tarafından yapılır.

Ödeme

MADDE 10 – (1) TYDD’ye başvuran kuruluşlara, Uygulama Esaslarında belirlenen
işletme sayıları, 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen oranın altına düş-
memesi ve hizmet sunması koşulu ile bir tarım danışmanı için 30.000 TL tarımsal yayım ve
danışmanlık desteği ödemesi yapılır. 

(2) Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan;
üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları
en fazla beş tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılır. 

(3) Her kuruluşa bir tarım danışmanı için yıllık 30.000 TL TYDD, 12 aylık hizmet su-
numu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 31/12/2016 tarihinden sonra ve bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren on ikinci ay sonunda iki dilim halinde 15.000 TL ve 15.000 TL olarak Ba-
kanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.

(4) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri
2016 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri
bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.

(5) Üzerinde haciz kararı bulunan kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu müteakip
TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kuruluşların birinci dilim TYDD ödemesi 12 aylık hiz-
met sunumu sonuna ertelenir.

(6) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlara 14 üncü madde kapsamında yapa-
cakları geri ödeme işlemi tamamlanana kadar TYDD ödemesi yapılmaz.

(7) TYDD ödemeleri, şubesi olan kuruluşlar için, yetki belgesinin verildiği ilin banka
şubesinden yapılır. Merkezinde faaliyet göstermeyen kuruluşlara şubeleri için ödeme yapıl-
maz.

(8) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki kadın tarım danışmanının doğum
yapması ve durumu doktor raporu ile belgelemesi şartıyla,  tarımsal danışmanlık hizmeti sunan
kuruluşun talep etmesi durumunda, bu Tebliğde belirtilen 52 haftalık hizmet sunumunun en az
36 haftalık süresinde tarımsal danışmanlık hizmeti sunmaları halinde, tarımsal danışmanlık
hizmeti sunan kuruluşa bu tarım danışmanı için 20.000 TL ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İl Teknik Komiteleri

İl teknik komitelerinin görevleri

MADDE 11 – (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar:
a) İl teknik komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun

kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili
mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.
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b) İl teknik komitesi tarımsal danışmanlık hizmetleri kapsamında, düzenlenecek faali-

yetlerin sayısını artırmaya, yeni faaliyet eklemeye ve faaliyetlerin konusunu belirlemeye yet-

kilidir. 

c) İl teknik komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların TYDD’ye baş-

vurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.

ç) İl teknik komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile

ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve

Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlen-

direbilir.

d) İl teknik komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki

işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı

ile ilgili mercilere girişimde bulunur.

e) İl teknik komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kuruluşların beş

yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağ-

lar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili Cum-

huriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.

f) İl teknik komitesi, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı ko-

nuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl teknik komitesinin kararlarına yapılan itirazlar

Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan disiplin ko-

misyonu tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.

Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler

MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini

sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler

Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngör-

düğü her türlü denetime tabidir.

(3) Yapılan denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların, ta-

rımsal işletme sahiplerinin, bilgilerinde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte

evrak tespit edilmesi halinde, bunlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyu-

rusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Ba-

kanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması

Desteklemeden yararlanamayacaklar

MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz:

a) 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşımayan tarımsal işletmelere

tarımsal danışmanlık hizmeti sunanlar.

b) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kuruluşlardan, istenen belgelerle birlikte,

9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde başvurma-

yanlar.
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c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kuruluşlardan gerçeğe aykırı

beyanda bulunan ve belge ibraz edenler.

ç) Kamu tüzel kişileri.

d) Men edildiği süre ile sınırlı olmak üzere, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden

men edilmiş olan tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar.

e) Tarımsal desteklemelerden herhangi birinden men edilen bir tarımsal işletmenin men

edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar.

f) Ek-12’de yer almayan kuruluşlar.

g) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve de-

netleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen

cezalardan kınama üstü ceza alan kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezası hali ha-

zırda devam eden kuruluşlar.

ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun başkanı veya yönetim ku-

rulu üyesinin,  cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı tarımsal danışmanlık hizmeti sunan

başka kuruluşlar.

h) Tarım danışmanı ve/veya tarım yayımcısı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda

tarımsal işletme sahibi ise ve sahip olduğu sertifika bölümünde kendi işletmesi tarımsal danış-

manlık hizmeti alıyorsa, bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuru-

luşlar.

ı) Tarımsal işletmelere on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sunan

kuruluşlar. 

i) İstihdam ettiği tarım danışmanını on iki aylık hizmet sunumu süresince birden fazla

değiştiren kuruluşlar. 

j) Bu Tebliğin uygulama süresince tarım danışmanının hizmet sunduğu tarımsal işletme

sayısı, Uygulama Esaslarında belirlenen azami işletme sayısı esas alınarak ölüm hali hariç

%20’nin altına düşen kuruluşlar.

k) Tarım danışmanının aylık bazda maaş dekontu ve SGK prim ödemesi belgesi ile te-

minat veya teminat mektubunu il/ilçe müdürlüğüne süresinde teslim etmeyen kuruluşlar.

l) Tarım danışmanı istihdam etmeyen kuruluşlar.

m) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde belirtilen hükümleri yerine getir-

meyen kuruluşlar.

n) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde belirtilen form ve raporları düzenle-

meyen, bunları il/ilçe müdürlüğüne göndermeyen kuruluşlar.

Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi

MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan

TYDD, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır:

a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan

komisyonlar veya Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında

yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan iki

kez kınama ve üstü  ceza alan kuruluşlara yapılan TYDD ödemesinin tamamı.
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b) Bu Tebliğin uygulama süresince tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki ta-

rım danışmanının hizmet sunduğu tarımsal işletme sayısı,  Uygulama Esaslarında belirlenen

azami işletme sayısı esas alınarak ölüm hali hariç  %20’nin altına düşen kuruluşlara bu tarım

danışmanı için yapılan TYDD ödemesi.

c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan kuruluşun ortağı, başkanı veya

yönetim kurulu üyesi, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı diğer tarımsal danışmanlık

hizmeti sunan kuruluşlara ödenen yılı TYDD.

ç)  Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan

komisyonlar veya Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında

yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan uyar-

ma cezası alan kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %10’u, kınama veya önce uyar-

ma cezası alıp ikinci uyarmadan dolayı kınama cezası alan kuruluşlara yapılan toplam TYDD

ödemesinin %20’si, önce uyarma cezası alıp sonrasında kınama cezası alan kuruluşlara yapılan

toplam TYDD ödemesinin %40’ı birinci dilim ve ikinci dilim TYDD ödeme icmallerinde dü-

şülmeden ödeme yapılmış ise bu kuruluşlara yapılan fazla ödeme.

d) 13 üncü maddede yer alan kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi.

(2) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan

kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan

aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba ya-

tırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen

TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda gerektiğinde teminattan mahsup

edilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen öde-

melere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumlu-

durlar.

(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar

ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı

belge düzenleyen ve kullanan kuruluşlar hakkında gerekli cezai ve diğer kanuni işlemler yapılır.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu

Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488

sayılı Kanunun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il mü-

dürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir. 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 16 – (1) 4/7/2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

rımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: 2014/15) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 19



Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 23



Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 27



Sayfa : 28                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 29



Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Sayfa : 36                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Sayfa : 38                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 39



Sayfa : 40                               RESMÎ GAZETE                                 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 
İstanbul Anadolu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/62 
KARAR NO : 2016/95 
5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet, Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi 

tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 
18/02/2016 tarihli ilamı ile 3/18. 3/1-1.cümle maddesi gereğince 3 YIL HAPİS. 900 TL ADLİ 
PARA. KAMU HİZMETLERİNDEN SÜREKLİ YASAKLILIK (TCK 53/1-a.d.e) cezası ile 
cezalandırılan Fısal ve Charouf oğlu, 11/05/1975 doğumlu. mah/köy nüfusuna kayıtlı AMAR 
ALITO tüm aramalara rağmen bulunamamış olup Mahkememizce verilen 18.02.2016 tarihli 
gıyabi karar tebliğ edilememiştir. 

Sanığın yokluğunda kararın tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde mahkememize 
yapılacak sözlü veya yazılı başvuru ile Yargıtay temyiz yasa yolu açık olmak üzere, süresinde 
temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeceğine ilişkin gıyabi kararın, 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE'DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 8755 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VAGON MUHTELİF KAYNAKLI İMALAT MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/405228 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 / ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
2 - İhale konusu işin niteliği, 
     türü ve miktarı : 2 kalem Vagon Muhtelif Kaynaklı İmalat Malzemeleri, 

teknik şartname ve resimlere göre imal ettirilmek 
suretiyle satın alınacaktır. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 24/10/2016 - Saat 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
24/10/2016 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- 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. 8828/1-1 
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DATEM (DEMİRYOLU ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ) 
TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜ'NE 300 KN KAPASİTELİ  

SERVO ELEKTRO MEKANİK ÖNGERME ÇELİĞİ GERİLME  
BOŞALMASI DENEY CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan: 
İhale Kayıt No : 2016/405763 
1 - İdarenin : 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey- 

Yenimahalle / ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 14 49-211 12 25 
c) Elektronik Posta Adresi : 
İhale konusu hizmetin adı ve süresi: DATEM (DEMİRYOLU ARAŞTIRMA 

TEKNOLOJİ MERKEZİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ) TAHRİBATLI TAHRİBATSIZ 
MUAYENE MÜDÜRLÜĞÜ'NE 300 KN KAPASİTELİ SERVO ELEKTRO MEKANİK 
ÖNGERME ÇELİĞİ GERİLME BOŞALMASI DENEY CİHAZI ALIMI 

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

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 31/10/2016 günü saat 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu 
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu 
olup TCDD İşletmesi Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil 300,00- TL bedelle temin 
edilebilir. 

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

tabi değildir. 8785/1-1 
—— • —— 

KAT PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPTIRILACAKTIR 
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı’na ait Çanakkale İli, Yenice İlçesi, 

Cumhuriyet (Kurtuluş) Mahallesi, Hamdi Bey Caddesi No: 3 imarın 29 ada 21 nolu parselde 
kayıtlı 705,03 m²’lik yüzölçümlü arsaya bedeli kat payı karşılığı ödenmek üzere, mevcut binanın 
kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yerine yeni bina inşaatının yaptırılması işi 01 Aralık 2016 
Perşembe günü saat: 11.00’da kapalı teklif alma usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar THK Yenice Şube Başkanlığına (Kurtuluş Mahallesi, Hamdi Bey Caddesi No: 3 
Yenice/ÇANAKKALE) vereceklerdir.  

3 - İstekliler bu işe ait şartnameyi 150,00.-TL karşılığında Türk Hava Kurumu Genel 
Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğünden, 
THK Çanakkale Şube Başkanlığından (İsmet Paşa Mahallesi, İnönü Caddesi, Türkkuşu Apt. Kat: 
1 No: 155 ÇANAKKALE) veya THK Yenice Şube Başkanlığından (Kurtuluş Mahallesi, Hamdi 
Bey Caddesi No: 3 Yenice/ÇANAKKALE) temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
Bilgi Tel : THK Genel Başkanlığı  (0 312) 303 73 80 - 303 73 55 - 53 
  THK Çanakkale Şube Başkanlığı (0 286) 217 21 68 
  THK Yenice Şube Başkanlığı (0 286) 474 40 09 
 8807/1-1 
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DOĞUBAYAZIT İÇME SUYU TEMİN PROJESİ İÇİN EKİPMAN ALIMI 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İşin Adı : Doğubayazıt İçme Suyu Temin Projesi için Ekipman Alımı 

İhale Numarası : EuropeAid/138422/ID/SUP/TR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AB Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali 

Yardımlar AB Bölgesel Kalkınma Bileşeni Çevre Başlığında Çok Yıllı Operasyonel Programın 

finansal yardım katkısıyla Coğrafi Bilgi sistemleri ve Hidrolik Modelleme Yazılımları ve 

Donanımları, Mecralar için Veri Logları ve Sızıntı Suyu Tespit Ekipmanları ve Boru Hatları 

Bakım Ekipmanları temini işini sözleşmeye bağlamak istemektedir. İhale dosyası aşağıdaki 

adresten: 

Department of EU Investments,  

Ministry of Environment and Urbanization 

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 

9. km. No: 278, Çankaya - Ankara / TURKEY 

temin edilebilir ve Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online- 

services/index.cfm?do=publi.welcome ve http://www.ipa.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. 

İhale için son teslim zamanı 21 Kasım 2016 saat 14:00’dır. İlave bilgi ve açıklama/sorular 

Europeaid web sitesinde https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do= 

publi.welcome ve : http://www.ipa.gov.tr yayınlanacaktır. 8768/1/1-1 

————— 
SUPPLY OF EQUIPMENT FOR DOĞUBAYAZIT DRINKING WATER SUPPLY PROJECT 

Contract Title : Supply of Equipment for Doğubayazıt Drinking Water Supply Project 

Publication Reference : EuropeAid/138422/ID/SUP/TR 

Department of EU Investments within the Ministry of Environment and Urbanisation 

intends to award a supply contract for Geographic Information System and Hydraulic Modelling 

hardware and software, Pipeline Data logger and Leak Detection Equipment and Pipeline Repair 

Equipment in Doğubayazıt-Turkey with financial assistance from the Multi-annual operational 

programme "Environment" for Community assistance from the Instrument of Pre-Accession 

Assistance (IPA) for the Regional Development Component in Turkey programme of the 

European Union. The tender dossier is available from: 

Department of EU Investments,  

Ministry of Environment and Urbanization 

Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 

9. km. No: 278, Çankaya - Ankara / TURKEY 

and will also be published on the EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

http://www.ipa.gov.tr. 

The deadline for submission of tenders is 21/11/2016 at 14:00 hrs. 

Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website:  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

the Department of EU Investments’ web site at: http://www.ipa.gov.tr. 8768/2/1-1 



Sayfa : 44 RESMÎ GAZETE 10 Ekim 2016 – Sayı : 29853 

 

61 KALEM KAYIŞ-KASNAK-ZİNCİR-DİŞLİ GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 61 Kalem Kayış-Kasnak-Zincir-Dişli Grubu Malzeme 

%20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.10.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8719/1-1 

————— 
SAC PROFİL BORU MİL GRUBU MALZEME SATIN ALINACAKTIR 

1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan Sac Profil Boru Mil Grubu Malzeme %20 artar - azalır 
opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale 
Usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 
Başkanlığı/RİZE adresinden 100,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.10.2016 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:00’te açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 
kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler bu ihalede en az bir kalem malzemenin tümüne teklif vermek koşulu ile 

kalem bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 8643/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Elazığ İl Özel İdaresi Encümeninden: 

1 - İdarenin; 

a) Adresi: İl Özel İdaresi Çaydaçıra Mah. Emsal Sokak No: 9 ELAZIĞ 

b) Telefon ve Fax No (0424) 2475327 - (0424) 2474796 

2 - Mülkiyeti Elazığ İl Özel İdaresine ait olup, Cumhuriyet Mah. Malatya Yolu 

Caddesinde bulunan (Tapuda Sürsürü Mahallesi Ada 76 Parsel 62 kayıtlı arsa niteliğinde) 

31.947.00 m2 alanlı taşınmaz satışa çıkartılmıştır. 

3 - Taşınmazın muhammen bedeli: 105.425,100.00 TL. (Yüzbeşmilyon dörtyüzyirmibeşbin 

yüz TL.) 

4 - İhale  usulü: 2886 sayılı DİK.'nın 36. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü". 

5 - Geçici teminat miktarı 10.543.000,00 TL. dir. 

6 - İhale 28/10/2016 tarihinde saat 10.00 da İl Özel İdaresi toplantı salonunda İl 

Encümenince yapılacaktır. 

7 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN 

a) İşin adına alınmış geçici teminatı yatırdığına ait dekont veya banka teminat mektubunu, 

b) Dosya bedeli yatırıldığına dair makbuzu, 

c) Noter tasdikli imza sirküsünü, 

ç) Gerçek kişilerin Nüfus cüzdan suretini, 

d) Tebligat için adres beyan belgesini, varsa irtibat için telefon ve faks numarası ile 

elektronik posta adresini, 

e) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekalet belgesini ve istekli adına katılan kişinin 

Noter tasdikli imza sirkülerini, 

g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğu gösterir belge ile imza 

sirkülerini, 

ğ) İhaleden yasaklı olmadığına dair taahhütname belgesini, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgi mevzuatlarca belirlenen 

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesini, 

i) İstekliler satışı yapılacak taşınmaz için takdir edilen muhammen bedel üzerinden 2886 

D.İ.K.nın 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu; 28.10.2016 tarihinde saat 

10:00’a kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. Verilen en yüksek 3 (üç) teklif 

üzerinden ihale komisyonunca artıma gidilecek olup, artırım sonucunda verilen en yüksek teklif 

İdarece uygun bedel olarak kabul edilecektir. 

8 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

9 - Şartnameye uymayan teklifler kabul edilmez. 

10 - İhale komisyonu, 2886 Sayılı kanunun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

11 - İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ İl Özel İdaresi 

Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 

İlan olunur. 8675/1-1 
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TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR 
Aydın PTT Başmüdürlüğünden: 
1 - Aydın PTT Başmüdürlüğünün mülkiyetinde Aydın İli Efeler İlçesi, Zafer 

Mahallesinde bulunan tapuda 26 pafta, 790 ada, 44 parsel nolu 504,00 m² arsalı taşınmaz mal 
kapalı zarf artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer: Aydın PTT Başmüdürlüğü (Güzelhisar Mah. Albay Şefik Cad. 
No: 09102- Efeler/AYDIN adresinde olup, telefon no: 0 (256) 2148808, Fax: 0 (256) 2122481 dir. 

3 - İhale konusu taşınmaza ait ihale şartnamesi Aydın PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik 
İşler Müdürlüğü 416 nolu odada çalışma saatleri içerisinde incelenebilecek veya ücretsiz olarak 
temin edilebilecektir. 

4 - İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için ihale başlangıç saatine kadar verecekleri 
teklif mektubu ile birlikte 34.590,00-TL (OtuzDörtBinBeşYüzDoksan Türk Lirası)’lik geçici 
teminat makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte), ikametgah senedi, tebligat için 
adres beyanı, nüfus cüzdanı örneği, tüzel kişilerde ise 2016 yılı içerisinde alınmış kayıtlı 
bulunduğu oda sicil kaydı, teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli imza sirküleri ve her 
sayfası imzalı şartname ile birlikte en geç ihale günü 31/10/2016 saat 10:30’a kadar Aydın PTT 
Başmüdürlüğü Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğü 416 nolu odaya teslim edilmesi veya iadeli 
taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. 

5 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 gündür. 
6 - Taşınmaz satışı ile ilgili ihale 31/10/2016 Pazartesi günü ve saat 10:30’da Aydın PTT 

Başmüdürlüğü Binası 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.  
7 - Taşınmaz malın tahmin edilen bedeli KDV hariç 1.153.000,00-TL (BirMilyonYüz 

ElliÜçBin Türk Lirası) olup, geçici teminat miktarı 34.590,00-TL (OtuzDörtBin BeşYüzDoksan 
Türk Lirası) dir. 

8 - Vergi, Resim ve Harçlarla Devir ve Ferağa Ait Giderler: 
Satıştan doğacak giderler (satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeşit vergi, resim, harç diğer mali yükümlülükler) alıcıya aittir. 
İdaremiz; bu ihale ile ilgili ihale kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta ya 

da dilediğine yapmakta serbesttir. 
İlan olunur. 8594/1-1 

—— • —— 
YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Bağcılar Belediye Başkanlığından: 
1 - Bağcılar İlçesi, Barbaros Mahallesi, 1199 ada 16 parsel ile bitişiğinde bulunan 

15.09.2008 onanlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında park alanında kalan tescilsiz kısımda 
yer altı katlı otopark ve üzeri park yapılması, yapılacak tesisin yatırım bedelinin tespit edilen kira 
bedeline mahsup edilmek üzere 30 (Otuz) yıl süre ile ihale yoluyla kiraya verilecektir. 

2 - Tespit edilen yatırım bedeli : 10.479.697,55 TL'dir. 
3 - Aylık Muhammen kira bedeli : 14.000 TL + KDV'dir. 
4 - Geçici teminat bedeli : 151.200,00 TL'dir. 
5 - İhale İştirak Teminatı : 250.000,00 TL 
6 - Şartname 1.000,00 TL bedel karşılığında Plan Proje Müdürlüğünden temin edilebilir. 
7 - İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı D.İ.Kanununda istenen belgelerin yanında 

şartnamede belirtilen belgelerdir. 
8 - İhale 20.10.2016 tarihinde saat; 09:30'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36.Maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır. 
9 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ilgili dosyalarını 20.10.2016 tarihinde saat; 

09:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
 8681/1-1 
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ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALINACAKTIR 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Erzurum Hava 

Limanı Başmüdürlüğünden:  
ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununun 3. uncu maddesi (g) bendi kapsamında DHMİ İhale Yönetmeliği 14. 
Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2016/394663 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kuzey Çevre Yolu 13. Km 25050 YAKUTİYE/ 

ERZURUM 
b) Telefon ve faks numarası : (442) 327 28 35 - (442) 327 28 34 
c) Elektronik Posta Adresi : m.vefa.aksu@dhmi.gov.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi : http://dhmi.gov.tr 
2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET ARAÇ ALTI GÖRÜNTÜLEME VE 

PLAKA TANIMA SİSTEMİ ALIMI (MONTAJ 
DAHİL) Ayrıntılı bilgiye DHMİ Erzurum 
Havalimanı Başmüdürlüğünden temin edilecek ihale 
dokümanı içinde bulunan idari ve teknik 
şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre 
yolu üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM  

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.  

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Kuzey Çevre 

yolu üzeri 13. Km. Yakutiye/ERZURUM 
b) Tarihi ve saati : 31.10.2016 - 11:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
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4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı 
alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya 
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belge.  

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler.  

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak 
mühendislik ve mimarlık bölümleri: 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  
Her türlü güvenlik sistem ve cihazları kurulum ve montaj işi  
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
Elektronik Mühendisliği 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğü /İdari Blok Kat:1 104-112 
nolu odalar adresinden satın alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma ve İkmal Müdürlüğünden satın almaları 
zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Havalimanı Başmüdürlüğü Satın Alma 
ve İkmal Müdürlüğü/ İdari Blok Kat:1 104 nolu oda adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

9 - İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

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

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

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer hususlar:  
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci 

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.  
Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihaleler 4734 sayılı Kanun ile 5/1/2002 tarihli ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Kuruluş, satın alma 
mevzuunu teşkil eden işi, ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte tamamen serbesttir. 

 8770/1-1 
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İHTİYAÇ DIŞI 2 ADET TAŞIT SATILACAKTIR 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - İhalenin Konusu; 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 2 adet muhtelif cins ve marka taşıt (1 adet 

binek ve 1 adet arazi taşıtı) mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf Açık İhale 

Usulü ve açık artırma yolu açık olacak şekilde satılacaktır. 

2 - İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi 

a) Adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

b) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı 

Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 

Keçiören/ANKARA 

c)Telefon Numarası : 0 312 294 20 00  

d) Faks Numarası : 0312 230 70 84 

e) Elektronik Posta Adresi : etimaden@etimaden.gov.tr 

f) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı/ 

   elektronik posta adresi  : Ahmet Aykut KILIÇ – Ekipman ve Malzeme 

Yönetim Birim Sorumlusu 0312 294 20 00/27 30 / 

akilic@etimaden.gov.tr 

g) Son teklif verme tarihi/saati : 25/10/2016 – 14.00 Salı 

3 - İhaleye Katılabilme Şartları: 

İstekliler; 

3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif 

mektubunu,  

3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta 

adresini gösteren belgeyi,  

3.3. Teklif Sahibinin, 

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

b) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline 

kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini, 

3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

3.6. Taşıt Görme Belgesini, 

3.7. Satış ihalesi yapılacak araca ait teklif edilen fiyatın en az % 10’u oranında; teminatın 

yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka 
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teminat mektubunu, (nakit olarak sunulacak ise Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

veznesine veya İdarenin şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini), 

3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini, 

3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari 

Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.  

Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, 

teklifin hangi işe ait olduğuna dair “İhtiyaç Dışı 2 Adet Taşıt Satışı” yazılarak zarfın yapıştırılan 

yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir. 

3.10. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak 

şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da 

gönderebilirler.  

3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen 

teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.  

4 - Şartnamelerin Temin Yeri; 

Taşıt satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir. 

4.1. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Keçiören/ANKARA  

4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi 

www.etimaden.gov.tr  

5 - Diğer ; 

5.1. Taşıtların ikisine veya birine adet bazında teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda 

teklifte bulunulan taşıtların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

5.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi 

olmayıp taşıtların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta 

tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif 

sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep 

edemezler. 

6 - Taşıtlara Ait Bilgiler;  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Ait Satılacak Taşıtların Listesi; 
 

Sıra 

No 

Kurum 

No Cinsi Markası Modeli 

Muhammen 

Bedeli (TL) 

Bulunduğu 

Yer 

1 B-3252 Otomobil 
Opel Vectra 

2.0 GLS-AC 
1997 15.000 

Genel 

Müdürlük 

2 B-3302 
Arazi 

Taşıtı 

Honda CR-V 

2.0 (Şanzımanı arızalı) 
2000 19.500 

Genel 

Müdürlük 

 8700/1-1 
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LABORATUVAR CİHAZI ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Laboratuvar Cihazı Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/397899 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139 06800   Çankaya / Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 53 - 0 312 285 42 70 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa): 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : I. Kısım 

  2 Adet Tungsten Karbürlü Çeneli Kırıcı Cihazı, 

  II. Kısım 

  2 Adet Tungsten Karbür ve Standart Çelik Öğütme Seti 

Pnomatik Diskli Öğütücü Cihazı, Mal Alımı. 

b) Teslim yeri/yerleri : a) Yerli İstekliler için; Ankara MTA Genel Müdürlüğü 

MAT Dairesi Başkanlığı Ambarları 

  b) Yabancı istekliler için; CFR herhangi bir Türkiye Deniz 

Limanı/CPT herhangi bir Türkiye Hava Limanı, 

c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlama 

talimatının (yabancı istekliler için akreditifin açıldığı 

tarihinin tebliğinden itibaren) tebliğinden itibaren; I. 

Kısım 60 (Altmış) takvim günü, ; II. Kısım 60 (Altmış) 

takvim günü 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 01/11/2016 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

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

kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter öngörülmemiştir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 

İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını 

belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerden yer alan belgelerden kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri teklif eklerinde sunacaklardır. 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 



10 Ekim 2016 – Sayı : 29853 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 

olduğunu gösteren belgeler. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu 

teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge, katalog ve kullanım kitapçığı varsa 

bilgisayar ortamında bakılabilmesi için CD şeklinde teklif ekleri kapsamında sunacaklardır. 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 

(205 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

da gönderilebilir. 

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

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler 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 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 8764/1-1 
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OTOBÜS DURAĞI İMALATI, MONTAJI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri 

Tem. Hizm. Tic. ve San. Anonim Şirketinden:  
1 - Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri 

Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş.’nin uhdesinde bulunan mülkiyeti Adana Büyükşehir 
Belediyesine ait 500 Adet Kapalı Otobüs Durağının İmalatı, Montajı ve Reklam Alınması 
Karşılığı İşletilmesi İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre ihaleye 
çıkarılmıştır. 

2 - İşin Keşif Bedeli 4.925.000,00 TL, Geçici Teminatı ise 147.750,00 TL’dir. 
3 - İhale 21.10.2016 Cuma günü saat 14:00'de Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi Yeni 

Saygın Apt. K: 4 No: 8 Seyhan/ADANA adresinde yapılacaktır. 
4 - İhale şartnamesi ve ekleri Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su 

Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. Muhasebe Müdürlüğünde 
ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 250,00 TL’dir. 

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda istenilen evrakları 21.10.2016 Cuma günü saat 
14:00’e kadar Adana Ulaşım Organizasyon Turizm Ziraat Su ve Su Tesisleri Gıda ve Et Ürünleri 
Temizlik Hizmetleri Tic.ve San. A.Ş. Evrak Kayıt Bölümüne teslim etmeleri gerekmektedir. 

6 - İhaleye katılacaklardan istenecek belgeler: 
6.1. Kanuni İkametgah Belgesi, 
6.2. Türkiye'de tebligata uygun adres göstermesi 
6.3. İsteklinin Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı olduğunu gösterir 2016 yılına ait belge, 
6.3.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar Siciline kayıtlı olduğunun gösterir belge, 
6.3.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

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

6.3.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

6.4. Geçici teminat. 
6.5. İmza sirkülerinin verilmesi, 
6.5.1. Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri 
6.5.2. Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 
6.5.3. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel 

kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge 
6.6. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekalet nameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. 
6.7. İlan yayın tarihinden sonra ilgili kurumlardan alınmış gelir/kurumlar vergileri ve 

SGK borcu olmadığına dair alınan belgelerin asılları  
6.8. İhaleye teklif veren İsteklilerin 2886-4734-4735 sayılı Kanunlara göre cezalı 

olmadıklarına dair yazılı beyanı 
6.9. Mali Durum Bildirisi ve belgeleri 
6.10. İhale konusu işin keşif bedelinin asgari %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi 

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

6.11. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 
imzalanan ortaklık sözleşmesi, 

6.12. İhaleye teklif veren İsteklilerin benzer iş yaptıklarına dair belge. 
7 - İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 8806/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi I etap 
(100 hektar noksan kalan işler+30 hektar) alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim 
fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf 
teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Şeyhhayran Mah. 2. Nolu Şair Celali Cad. Valilik Ek 
Hizmet Binası Kat: 4 BAYBURT 

2 - İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bayburt OSB I etap (100 hektar noksan kalan işler+30 

hektar) alana ait yol, atıksu, yağmursuyu, içmesuyu ve 
telekom inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : BAYBURT 
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) Keşif Bedeli (2016 B.F. ile) : 13.565.300 TL 
f) Geçici Teminatı : 949.571 TL 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 
Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 25/10/2016 - Saat 10.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
4) İş Deneyim Belgesi. 
İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 
gerçekleştirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 
konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 
deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa ibraz edilen diğer 
belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 
drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

5) İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Teknik Personele ait Taahhütname. 
b - Anahtar Teknik Personel 
İsteklilerden, ihale tarihinden en az üç ay öncesi itibariyle bünyelerinde çalışmakta olan 1 

adet İnş. Yük. Mühendisi veya İnş. Mühendisi anahtar teknik personel istenmektedir. Anahtar 
teknik personelin deneyim süresinin en az 3 yıl olma şartı aranmaktadır. 
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6) Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler. 
a - İdari Şartnamede belirtilen Yapı Araçlarına ait Taahhütname.  
b - Kendi malı olarak temini istenilen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanlar. 
İsteklilerden, 1 adet Ekskavatör (yd3’lük 100 HP), 1 adet Titreşimli Silindir (9-11 ton 

statik, 18-22 ton dinamik kuvvette), 2 adet Kamyonun kendi malı olarak temini istenmektedir.  
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 
1) Keşif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
F) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
G) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 
H) İhale dokümanının satın alındığına dair belge 
İ) İç Zarf. 
Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 
teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 
istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 
10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 
Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 
edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 uncu maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iş deneyim belgesi yerine iş yönetme, iş denetleme ve diploma kabul 
edilmez. 

7 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
8 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 
veya Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığının Şeyhhayran Mah. 2. Nolu 
Şair Celali Cad. Valilik Ek Hizmet Binası Kat: 4 BAYBURT adreslerinde görülebilir veya 500.- 
TL karşılığı Bilim, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 
Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 
günü olmalıdır. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
 8783/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂN 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ UZMAN YARDIMCILIĞI 

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) Genel İdare Hizmetleri 

sınıfından 6, 7, ve 8 inci dereceli kadrolara atanmak üzere toplam 10 (On) Ölçme, Seçme ve 

Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcısı alınacaktır.  

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav 27/11/2016 Pazar 

günü Ankara’da yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile 

yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet 

sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylar sınava giriş belgelerini 

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden alacaklardır, ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. 

 

Alanı 

Kadro 

Adeti Mezun Olunan Alan/Bölüm 

Sınav Türü ve 

Puanlar 

Matematik Bölümü 

Matematik Öğretmenliği  

Matematik Mühendisliği  

Matematik-Bilgisayar  

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 

Matematik 2 

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar 

KPSSP7 80 puan 

Ekonomi 

Ekonomi ve Finans 

Ekonomi ve İdari Bilimler Programları 

Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 

İşletme 

İşletme Bilgi Yönetimi 

İşletme Enformatiği 

İşletme Mühendisliği 

İşletme-Ekonomi 

İşletme - İktisat 2 

İktisat 

KPSSP7 80 puan 

İngiliz Dil Bilimi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı 

İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat 

İngilizce Öğretmenliği 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 

İngilizce 1 

Mütercim-Tercümanlık  

KPSSP108 80 puan 

Biyokimya 

Biyoloji Biyoloji 1 

Biyoloji Öğretmenliği 

KPSSP7 80 puan 

Türk Dili Edebiyatı Bölümü 
Türkçe 1 

Türkçe Öğretmenliği 
KPSSP7 80 puan 
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Alanı 

Kadro 

Adeti Mezun Olunan Alan/Bölüm 

Sınav Türü ve 

Puanlar 

Bilgisayar Mühendisliği 

Bilgisayar Bilimleri 

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri  

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim 

Sistemleri 

Bilişim Sistemleri Mühendisliği 

Bilgisayar Enformatik 

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri  

 Bilişim  2 

Yazılım Mühendisliği 

KPSSP7 80 puan 

Fizik 
Fizik 1 

Fizik Mühendisliği 
KPSSP7 80 puan 

 

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI 

1) 2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, yukarıdaki 

tabloda yer alan sınav türü ve puanlarına göre asgari puana sahip olmak. Müracaat şartlarını 

taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2015 veya 2016 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak 

suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan 

adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir 

(Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).  

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen 

bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki 

yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.  

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları 

taşımak.  

4) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak.  

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile 

vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ: 

2015 veya 2016 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden 

tabloda yer alan sınav türü ve puanlarına göre asgari puana sahip olan adaylardan, 

Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımladığı tarihten 

başlamak üzere 25/10/2016 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde 

yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.  

YAZILI SINAV: 

Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda 

öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı 
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sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sınav 

tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.  

SÖZLÜ SINAV: 

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan 

adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en 

fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.  

Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce 

sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet 

sayfasında duyurulacaktır.  

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslını veya 

Başkanlıkça onaylı suretini İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim 

edeceklerdir.  

Sözlü sınavda, adayların,  

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,  

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,  

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,  

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,  

e) Genel yetenek ve genel kültürü,  

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,  

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.  

Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.  

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan 

almaları gerekmektedir.  

SINAV SONUCU: 

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre 

sıraya konulup, atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl, sınav duyurusunda belirtilen Uzman 

Yardımcısı kadro sayısının yarısı kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.  

Giriş sınavı sonuçları Başkanlığın internet sayfasında (ais.osym.gov.tr) duyurulacaktır. 

Ayrıca asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu bildirilecektir.  

Adaylar, sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak 

Komisyona itiraz edebilir. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara 

bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.  

Sınav başvurusu ve/veya atama aşamasında yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek ya 

da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, 

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise bu 

durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.  

İlan olunur. 8760/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

— Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ

–– Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması

Hakkında Tebliğ (No: 2016/25)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


