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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığından:

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, eczacılıkta uzmanlık eğitimini, uzmanlık bel-

gelerinin verilmesini ve Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenle-
mektir.

(2) Bu Yönetmelik; Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu ile eczacılık alanında uzmanlık eği-
timi vermeye yetkili Fakülteleri, uzmanlık eğitimi ile ilgili program ve kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Ecza-

neler Hakkında Kanunun Ek-1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Çekirdek eğitim müfredatı: Bir uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi yapılabilmesi için

programların içermesi ve uygulaması gereken ve Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş as-
gari eğitimi ve bu eğitimin standartlarını belirleyen metni,

c) Çizelge: Kanunun Eczacılıkta Uzmanlık Dalları ve Eğitim Süreleri başlıklı I sayılı
çizelgesini,

ç) Dekan: Eczacılık fakültesi dekanını,
d) Donanım: Programda eğitim için gereken araç, gereç ve alt yapıyı,



e) Eğitici: Uzmanlık eğitimi verme yetkisine sahip kişiyi,
f) EUS: Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,
g) Fakülte: Eczacılık Fakültelerini,
ğ) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
h) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Her program tarafından çekirdek eğitim müfredatını

da içine alacak şekilde hazırlanmış ve Kurul tarafından kabul edilip ilan edilmiş o programa
özgü eğitimi ve bu eğitimin standartlarını belirleyen metni,

ı) Kanun: 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunu, 
i) Kurul: Eczacılıkta Uzmanlık Kurulunu,
j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
k) Program: Fakülte tarafından ilgili uzmanlık dalının eğitimine yönelik eğitim stan-

dardını da içeren en az çekirdek eğitim müfredatını karşılayacak şekilde yapılandırılmış fonk-
siyonel yapıyı,

l) Program standardı: Bir programın uzmanlık eğitimi verebilmesi için sahip olması ge-
reken asgari donanım, eğitici ve portföy düzeyini gösteren müfredat bileşenini,

m) Program yöneticisi: İlgili programdaki eğitimin koordinasyonunda yetkili ve so-
rumlu olan eğiticiyi,

n) Portföy: Bir programın uzmanlık eğitimine yönelik uygulamalar yönünden sahip ol-
ması gereken iş ve işlem çeşitliliğini,

o) Rotasyon: Uzmanlık öğrencisinin eğitimi süresi içerisinde, Kurul tarafından belirle-
nen ve tamamlanması zorunlu olan eğitimi,

ö) UAK: Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyonu,
p) UETS: Uzmanlık Eğitimi Takip Sistemini,
r) Uzman: Çizelgede yer alan dallardan birinde bu Yönetmelik hükümlerine göre uz-

manlık belgesi almış olup o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma
yetkisi kazanmış olanları,

s) Uzmanlık eğitimi: Eczacılıkta uzman olabilmek için tamamlanması gereken eğitimi
ve öğretimi,

ş) Uzmanlık öğrencisi: Kadro ve unvanı ne olursa olsun bu Yönetmelik hükümlerine
göre eğitim kurumunda uzmanlık eğitimi gören kişiyi,

t) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu

Kurulun teşkili ve çalışma esasları
MADDE 4 – (1) Kurul aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:
a) Bakanlık Müsteşarı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Birinci Hukuk Müşaviri, Tür-

kiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı.
b) Bakanlığın eğitim kurumlarından seçeceği üç üye.
c) YÖK’ün fakültelerden seçeceği üç üye.
ç) Türk Eczacıları Birliğinin seçeceği bir üye.
(2) Kurumlar, seçecekleri asıl üye sayısı kadar yedek üye de belirler. 
(3) Üyelerin en az üç yıl fakültede eğitici olarak görev yapmış, uzman ve en az doçent

unvanına sahip olmaları şarttır. Ancak Bakanlığın seçeceği üyelerde ve Türk Eczacıları Birliği
üyesinin Başkanlık Divanından seçilmesi halinde, bu üyede uzman olma şartı aranmaz. 
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(4) Üyelerin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten üyeler tekrar seçilebilir. 
(5) Kurul, Bakanlığın daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Kurula, Bakanlık

Müsteşarı veya yapılacak ilk toplantıda üyeler arasından seçilen başkan vekili başkanlık eder.
Kurul, üyelerden en az beşinin teklifi üzerine olağanüstü toplanır.

(6) Kurul, üyelerin üçte ikisinin iştiraki ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Oy-
lamalarda çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğun-
luğu sağlamış sayılır. Ancak, Fakültelerin eğitim yetkisinin kaldırılmasına ilişkin kararların
toplantıda hazır bulunanların en az üçte iki çoğunluğu ile alınması gerekir.

(7) Kuruldaki görüşmeler gündemdeki sıraya göre yapılır. Gündemi Kurul başkanı be-
lirler. Gündemdeki maddelerin sırası Kurul kararı ile değiştirilebilir. Üyeler, gündem dışı bir
konunun müzakere edilmesini teklif edebilir. Önergeler yazılı olarak Kurul başkanına iletilir.
Kurul başkanı, önergeler hakkında leh ve aleyhte konuşmak isteyenlere söz verir ve önergenin
görüşülmesini Kurulun onayına sunar. Kurul başkanı, aynı konuyu içeren veya benzerlik gös-
teren önergeleri birleştirerek görüştürme yetkisine sahiptir.

(8) Kararlar ve varsa karşı oylar, karar tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde gerek-
çeleri ile birlikte yazılarak imzalanır ve sekretaryaya bildirilir.

(9) Üst üste iki defa mazeretsiz olarak Kurul toplantılarında hazır bulunmayanların üye-
liği düşer.

(10) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Sekretarya
hizmetlerini yürütmek üzere yeterli nitelikte ve sayıda personel görevlendirilir.

Kurulun görevleri
MADDE 5 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Fakültelere program temelinde uzmanlık eğitim yetkisi vermek ve uzmanlık eğitim

yetkisini kaldırmak.
b) Uzmanlık eğitimlerinin eğitim standardını da içeren çekirdek eğitim müfredatlarını

belirlemek.
c) Uzman eczacıların asgari görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
ç) Uzmanlık dallarının rotasyonları ve bu rotasyonların süreleri hakkında karar ver-

mek.
d) Uzmanlık dallarının eğitim sürelerinin üçte bir oranına kadar arttırılabilmesi hak-

kında karar vermek.
e) Uzmanlık eğitiminin takip ve değerlendirme esaslarını belirlemek.
f) Programların, uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredat ve eğitim stan-

dartlarına uygunluğunu takip etmek.
g) Yapılan takipler sonucunda, eksiklikleri tespit edilen programlarda yerinde denetim

yapmak veya yaptırmak, denetimler sonucunda düzenlenen raporları karara bağlamak.
ğ) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı jürilerinin seçim ölçütlerini belirlemek.
h) Yurt dışındaki uzmanlık eğitimi veren Fakültelerin tanınmışlık listesini yapmak ve

bu listeyi güncellemek.
ı) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitimi görenlerin mesleki ve bilimsel değerlendirmesini

yapacak olan Fakültelerin belirlenmesi ile ilgili kararlar almak.
i) Yeni uzmanlık dallarının ihdas edilmesi ile ilgili görüş bildirmek, ihdas edilen dallarda

uzman olacakların başvuru ölçütlerini belirlemek ve bu konudaki başvuruları karara bağlamak.
j) Bakanlıkça tescil edilecek olan ve uzmanlık eğitimi sonrası sertifikalı eğitim prog-

ramları ile ilgili görüş vermek.
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k) Uzmanlık eğitimi ve uzman insan gücü ile ilgili görüş vermek, programların eğitim
kapasitesi ve imkânlarını göz önünde bulundurarak ülke ihtiyacına göre uzmanlık eğitimine
giriş sınavlarında programlara ait kontenjanları belirlemek.

l) Görev alanıyla ilgili konularda çalışmalar yapmak ve görüş hazırlamak üzere, görev
süresini ve üye sayısını belirlediği geçici komisyonlar kurmak.

m) Aynı Fakülte içinde veya birden fazla Fakülte arasında yapılacak protokol ile oluş-
turulacak programlar için protokol oluşturma prensiplerini belirlemek.

Görevi sona eren kurul üyelerinin yenilenmesi

MADDE 6 – (1) Bakanlık, Kurul üyelerinin görev süresinin bitiminden en az üç ay ön-
cesinde 4 üncü maddede belirtilen kurumlardan asıl ve yedek üyelerini tespit etmelerini ister.
Kurumlar, seçecekleri asıl ve yedek üyelerin kimlik ve iletişim bilgilerini kendilerine tebliğ
edilen tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde bildirir.

(2) Herhangi bir sebeple ayrılan veya üyeliği düşen üyenin yerine, geri kalan süreyi ta-
mamlamak üzere aynı kurumun birinci sıradaki yedek üyesi görev yapar. Boşalan yedek üyelik
yerine ilgili kurum en geç bir ay içinde yeni bir üyeyi Bakanlığa bildirir. 

(3) Herhangi bir sebeple asıl ve yedek üyeliğin boşaldığı durumlarda, bir ay içerisinde
Bakanlığa bildirim yapmayan kurumun Kuruldaki ilgili üyeliği o dönem için düşer ve çalış-
malarda dikkate alınmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Eğitimi Akademik Komisyonu, Programlar, Eğiticiler 

ve Uzmanlık Öğrencileri

Uzmanlık eğitimi akademik komisyonu 

MADDE 7 – (1) Fakülte; bir uzmanlık eğitimi programındaki eğitimin değerlendirilmesi
ve bilimsel denetimin etkinliğinin sağlanması için uzmanlık eğitimini düzenleme ve koordine
etme görevini o programın UAK’ı aracılığıyla yapar. 

(2) UAK, program yöneticisi başkanlığında ilgili programdaki eğiticilerden ve program
yöneticisinin belirleyeceği en az bir uzmanlık öğrencisinden oluşur.

Program

MADDE 8 – (1) Programlardaki eğitim, Kurul tarafından ilan edilen ve eğitim stan-
dartlarını da içeren çekirdek eğitim müfredatı karşılayacak şekilde olmak zorundadır.

(2) Program yöneticisi lisans eğitimini eczacılık alanında yapmış ve ilgili uzmanlık da-
lındaki eğiticiler arasından dekan tarafından belirlenir.

(3) Birden fazla kurumun katılımıyla oluşan programlarda program yöneticisi kurumlar
arasında yapılan protokol ile belirlenir.

(4) Fakülte tarafından ilgili uzmanlık eğitimine giriş sınavı öncesinde uzmanlık öğren-
cisi talep edilirken her bir program için eğitici, mekan-donanım ve portföy bilgisi, mevcut uz-
manlık öğrencisi sayısı, program yöneticisi ve uygulanmakta olan müfredat Kurula bildirilir.

Programların denetimi

MADDE 9 – (1) Programlar çekirdek eğitim müfredatları ve standartlarına uygunlukları
yönünden Kurul tarafından ya da 5 inci maddenin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluştu-
rulan komisyonlarca, en az beş yılda bir yerinde denetlenir. Bu denetim dışında Fakülteler eği-
tim verilen programlarıyla ilgili özdeğerlendirmelerini yıllık olarak ocak ayı içinde UETS üze-
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rinden Kurula sunarlar. Özdeğerlendirme raporunda belirgin eksiklik saptanan programlar Ku-
rul tarafından raporun teslimini takiben üç ay içerisinde öncelikle denetlenir. Özdeğerlendirme
raporunda eksiklik veya yetersizlik tespit edilen programların belirlenen eksiklikleri 6 ay içinde
tamamlaması şarttır. Özdeğerlendirmede eksiklik saptanan programlar için uzmanlık öğrencisi
kontenjan planlaması o yıl için yapılmaz.

(2) Denetimlerden önce program tarafından 15 inci maddenin ikinci fıkrasının (g) ben-
dinde bahsedilen denetim formu doldurulur ve bu form denetleme komisyonu tarafından ha-
zırlanan rapora eklenir.

(3) Denetimlerde tespit edilen eksiklik ve hataların giderilmesi için Kurul tarafından
programlara uyarı yazısı gönderilir. Bu yazıda; eksiklik ve hatanın tanımı, bunların giderilmesi
için alınması gereken önlemler ile verilen süre belirtilir. Verilen süre içinde eksiklik ve hataların
giderilmemesi halinde programın eğitim yetkisi kaldırılır.

(4) Eğitim yetkisi kaldırılan programlar eksikliklerini gidererek eğitim yetkisini almak
için yeniden Kurula başvurabilir.

Eğitici
MADDE 10 – (1) Fakültelerde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda uzman olan ya da Kurul

kararı ile eğiticilik hakkı kazanmış olan profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip
olanlar tarafından verilir.

(2) Programa dâhil edilmeleri halinde 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğine göre eğitici olanlar
da bu Yönetmeliğe göre eğitici kabul edilir. 

(3) Profesör, doçent veya yardımcı doçent unvanı olmayan uzman eczacılar ile fakül-
tedeki ilgili alanda eğitici niteliğini haiz olmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri, eği-
ticiler nezaretinde uzmanlık eğitiminde görev alır.

Uzmanlık öğrencisi
MADDE 11 – (1) Uzmanlık öğrencisi; kurumlarındaki kadro unvanı ne olursa olsun,

bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde programlarda uzmanlık eğitimi gören,
araştırma ve uygulama yapan kişilerdir.

(2) Programa yerleştirilen uzmanlık öğrencisinin istihdam şekli, programın bağlı olduğu
eğitim kurumunun mevzuat hükümlerine tabidir.

(3) Uzmanlık öğrencisi; eczane açamaz ve işletemez, uzmanlık eğitiminin gerektirdiği
durumlar dışında aylıklı veya aylıksız hiçbir işte çalışamaz, bu şekilde çalıştığı tespit edilen
uzmanlık öğrencisinin ilgili fakülte tarafından ilişiği kesilir. 

(4) Uzmanlık öğrencileri uzmanlık eğitimi uygulamasından sayılmayan işlerde görev-
lendirilemez.

(5) Uzmanlık öğrencisinin Fakülteden, program için kabul edilmiş müfredat ve stan-
dartlarda eğitim verilmesinin sağlanmasını isteme hakkı vardır. Nöbet, çalışma ve eğitim odaları
gibi eğitsel ve sosyal gereksinimleri karşılayan altyapı ve diğer standartlar Fakülte tarafından
sağlanır.

(6) Uzmanlık öğrencisi, programda bulunan bütün eğiticilerin gözetim ve denetiminde
araştırma ve eğitim çalışmalarında ve sağlık hizmeti sunumunda görev alır, deontolojik ve etik
kurallara uyar.

(7) Genişletilmiş eğitim müfredatlarında nöbet uygulaması olan programlarda uzmanlık
öğrencilerinin nöbet uygulaması haftada birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Eğitimi

Uzmanlık eğitimine giriş sınavı
MADDE 12 – (1) EUS yılda bir defa olmak üzere ÖSYM tarafından yarışma esasına

dayanan mesleki bilgi sınavı şeklinde yapılır.
(2) EUS sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği

ile Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki koşulları sağlayan eczacı olma şartı aranır. Yabancı
dil yeterliliği için İngilizce dilinden Bakanlık tarafından yapılan ya da yaptırılan sınavdan veya
ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yüz üzerinden en az elli
puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği
bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren
beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında EUS’a başvuru tarihi
dikkate alınır.

(3) Fakülteler, her sınav dönemi için açılmasını istedikleri uzmanlık öğrencisi konten-
janlarını YÖK aracılığıyla Bakanlığa bildirir. Bakanlık, Kurulun görüşünü alarak kontenjanları
Fakülte ve program adı belirtmek suretiyle ÖSYM’ye bildirir. 

(4) ÖSYM her sınav ve yerleştirme dönemi için işlemleri ayrıntılı olarak açıklayan bir
kılavuz hazırlayıp yayımlar.

Uzmanlık eğitimine giriş sınavı sonuçları, yerleştirme ve uzmanlık eğitimine
başlama

MADDE 13 – (1) Uzmanlık öğrencisi adayı, çizelgede belirtilen uzmanlık dallarında
eğitim veren programlara ÖSYM tarafından yerleştirilir.

(2) Aşağıdaki hallerde yerleştirmeye esas mesleki bilgi puanı yüzde iki oranında düşü-
rülür:

a) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken sınava girildiğinde.
b) Uzmanlık eğitimine devam etmekte iken istifa edenlerin istifalarını takip eden ilk

sınavda.
c) Bir uzmanlık programına yerleştirildiği halde eğitime başlamayanların takip eden

ilk sınavda.
(3) Mesleki bilgi sınav puanında eşitlik olması halinde seçimi yapılan uzmanlık dalını

daha üst tercihinde gösterene öncelik verilir, bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde do-
ğum tarihi daha yeni olan adaya öncelik verilir.

(4) Yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilir ve ilgili Fakültelere bildirilir.
ÖSYM tarafından yapılan ilan kanuni tebligat yerine geçer.

(5) ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin, uzmanlık eğitimine başlatılmak üzere gereken
işlemlerin yapılması için sonuçların ilanı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde ilgili Fakülteye
başvuru yapması şarttır. Uzmanlık eğitimine atama ve göreve başlama işlemleri kırkbeş gün
içinde tamamlanır. Uzmanlık eğitimine başlamasına mani ve kabul edilebilir kanuni gerekçeleri
olmaksızın görevine başlamayanların atamaları iptal edilir.

(6) Adayların tercih etmemesi, adayların yerleştirilmesine rağmen durumlarının atan-
maya uygun olmaması veya yerleştirilmesi yapılan adayların başvuru süresi içinde başvurma-
ması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, ilgili Fakülteler tarafından başvuru süresinin sona er-
mesinden itibaren on iş günü içinde ÖSYM’ye bildirilir. ÖSYM tarafından ilgili sınav döne-
minde bir defaya mahsus olmak üzere otuz gün içinde ek yerleştirme yapılır.
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(7) ÖSYM tarafından programlara yerleştirilenlerin uygun kadroya ataması Fakültenin
kendi mevzuatınca program yöneticisinin bulunduğu birime yapılır.

(8) Programın bağlı olduğu eğitim kurumunun atama şartlarını taşımaksızın sınava girip
yerleştirilmiş olanlar uzmanlık eğitimine başlatılmazlar. Şartlardan herhangi birini taşımadığı
sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimi sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybedenlerin
uzmanlık eğitimine son verilir.

Uzmanlık eğitiminde devamlılık ve program değiştirme
MADDE 14 – (1) Bu maddede belirtilen haller dışında uzmanlık eğitiminin kesintisiz

sürdürülmesi şarttır.
(2) Askerlik hizmeti, doğum sonrası ücretsiz izin ve diğer mücbir sebepler haricinde

herhangi bir sebeple eğitime ara verenler veya kendi isteği veya fiiline bağlı olarak uzmanlık
eğitimi sona erenler aynı programa devam edemez.

(3) Uzmanlık eğitimine devam ederken yeniden girdikleri uzmanlık eğitimine giriş sı-
navında başarılı olanlar ile uzmanlık eğitimini bitirmeden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde
yeniden sınava girerek başarılı olan uzmanlık öğrencilerinden;

a) Uzmanlık eğitim dalı değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri,
yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğ-
rencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları yeni uzmanlık eğitimi da-
lındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise, yeni başladıkları programın UAK’ınca kabul
edildiği takdirde ve şekilde uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

b) Uzmanlık eğitim dalını değiştirmeksizin program değiştirenlerin yeni başlayacakları
programın UAK’ınca kabul edildiği takdirde ve şekilde, önceki uzmanlık eğitiminde geçen sü-
reler, uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.

(4) Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimlerini yerleştirildikleri programda tamam-
lamaları esastır. Ancak;

a) Programda hastalık, vefat, istifa, emeklilik veya tayin gibi sebeplerle eğitici kalma-
dığı veya programın sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde,
programdaki uzmanlık öğrencileri uygun bir programda eğitim almak veya rotasyon yapmak
üzere Fakülteler tarafından altı aya kadar görevlendirilirler. Bu görevlendirmenin yapılmadığı
hallerde Kurul tarafından altı aya kadar re'sen görevlendirme yapılabilir. Bu görevlendirme sü-
resi içerisinde ilgili programda eğitici istihdam edilemediği veya eğitime engel olan durumun
ortadan kaldırılamadığı hallerde programlardaki uzmanlık öğrencisi Kurulun tespit edeceği
programa, programın bağlı olduğu Fakültenin mevzuatına uygun olarak nakledilir.

b) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra ortaya çıkan eş ve sağlık durumu mazeret-
lerinden dolayı eğitimlerine başka bir ilde devam etmek isteyenler, mazeretlerini bildirir bel-
geleri Fakülteleri aracılığı ile Kurula gönderir. Kurul doğrudan doğruya veya 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca oluşturulan komisyonlar marifetiyle mazeretleri geçerli gö-
rülenleri tespit eder. Mazereti kabul edilenlerin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu
puanın, geçiş yapılmak istenen programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu
puandan fazla olması şarttır. O dönemde ilgili program için kontenjan açılmamışsa ilgili prog-
ramın uzmanlık öğrencisi aldığı son üç sınav taban puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav ta-
ban puan ortalaması, bu da yoksa son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen
programa daha önce hiç uzmanlık öğrencisi alınmamış ise puan kriteri aranmaz. Bu şartları ta-
şıyanların nakilleri ilgili mevzuata göre yapılır. 

21 Ekim 2016 – Sayı : 29864                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



1) Eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; eşinin 8/6/1984

tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-

münde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile geçici pozisyonlar

hariç olmak üzere memur kadrosunda veya diğer personel kanunlarına tabi olarak çalıştığını

ve eğitim aldığı ilde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığını bel-

gelemesi halinde, eşinin görevli olduğu ildeki uzmanlık eğitimini alabileceği Fakülteye,  böyle

bir Fakülte yoksa en yakın ildeki uygun bir Fakülteye nakledilebilir. Eşlerden ikisinin de uz-

manlık öğrencisi olması halinde Fakültelerin kadro ve eğitim kapasitesi ve eşlerin tercihleri

göz önüne alınarak uygun yerde aile birliği sağlanır.

2) Sağlık durumu nedeniyle nakil talebinde bulunan uzmanlık öğrencileri; kendisinin

veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin ortaya

çıkan hastalığının o ilde tedavisinin mümkün olmadığını veya görev yerinin değişmemesi ha-

linde bu kişilerin hayatının tehlikeye gireceğini sağlık kurulu raporuyla belgelemesi halinde,

tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurumunun bulunduğu veya kişinin sağlığının olumsuz et-

kilenmeyeceği bir ildeki ilgili uzmanlık eğitiminin verildiği Fakülteye nakledilebilir. İlgili ki-

şilerin sağlık kurulu raporlarını Bakanlığın eğitim ve araştırma hastaneleri ya da Devlet üni-

versitelerinin uygulama ve araştırma merkezlerinden almaları zorunludur. Kurul, sağlık rapor-

larını gerekli gördüğü hallerde teyit için hakem hastaneye gönderebilir.

c) 15 inci maddede tarif edilen UETS’te üst üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uz-

manlık öğrencisinin programı Kurulca değiştirilir. Yeni eğitim programında da üst üste iki kez

olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin hizmet süresi ne olursa olsun uzmanlık öğ-

renciliğiyle ilişiği kesilir. Tekrar uzmanlık eğitimine giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine

başlayanlar hakkında bu maddenin 3 üncü fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.

ç) Uzmanlık eğitimine başlandıktan sonra herhangi bir mazeret gözetmeksizin eğitim-

lerine başka bir ilde veya Fakültede devam etmek isteyenlerin, aşağıdaki şartları haiz ve bir

defaya mahsus olmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesinde atamaya yetkili makam tarafından

geçişleri yapılır:

1) Geçiş yapılmak istenen Fakültenin kabulünü gösterir belge alınmış olması.

2) Halen eğitim görülen Fakültenin onayının alınmış olması.

3) Geçiş yapılmak istenilen Fakültenin kadro durumunun uygun olması.

4) İlgili uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimine giriş sınavında almış olduğu puanın,

geçiş yapmak istediği programın aynı dönemindeki sınav taban puanına eşit veya bu puandan

fazla olması. O dönemde ilgili program için kadro açılmamışsa ilgili programın uzmanlık öğ-

rencisi aldığı son üç sınav puan ortalaması, bu yoksa son iki sınav puan ortalaması bu da yoksa

son sınav taban puanı esas alınır. Geçiş yapılmak istenen programa daha önce hiç uzmanlık

öğrencisi alınmamış ise geçiş işlemi yapılmaz.

Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Fakülteler, program yöneticisi koordinasyonunda eğitimine yeni

başlayan uzmanlık öğrencisine, Fakülteye ve programa adaptasyon için tanıtıcı bilgiler verir,

kanuni sorumlulukları, mesleki gelişimi, iletişim ve deontoloji ile ilgili uyum programları dü-

zenler.
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(2) Uzmanlık eğitiminin takibi ve değerlendirilmesi Bakanlık tarafından elektronik ağ
ortamı kullanılarak kurulan UETS çerçevesinde yapılır. UETS aşağıdaki unsurlardan oluşur:

a) Çekirdek eğitim müfredatı: Uzmanlık eğitimi ihtiyaçlarının değerlendirme sonuçla-
rına dayanır. Belirlenen ihtiyaçları karşılayacak amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirecek
asgari bilgi, beceri ve tutum kazandırmaya yönelik eğitim etkinliklerini içerir. Kurul tarafından
hazırlanır ya da hazırlattırılır ve ihtiyaç duyulduğunda güncellenerek UETS’te ilan edilir. 

b) Genişletilmiş eğitim müfredatı: Programlar tarafından çekirdek eğitim müfredatını
da kapsayacak şekilde hazırlanır, yıllık olarak güncellenir, Kurula bildirilir ve UETS’te ilan
edilir.

c) Uzmanlık eğitimi karnesi: Program, eğitime başlayan her uzmanlık öğrencisi için
UETS içinde genişletilmiş eğitim müfredatına uygun bir karne oluşturur. Karne içeriğindeki
eğitim ve uygulamaların çekirdek eğitim müfredatına ait olan kısmının uzmanlık eğitimi süresi
içerisinde tamamlanması zorunludur. Bu karneye uzmanlık öğrencisinin eğitim sürecinde ulaş-
tığı yetkinlik düzeyleri eğiticiler tarafından işlenir. Eğitim karnesi program yöneticisi tarafından
altı ayda bir kontrol edilir varsa eksiklikler süresi içinde tamamlattırılır. Uzmanlık eğitimini
tamamlayanlara Fakülte tarafından eğitim karnesinin onaylı bir örneği verilir. Karneler UETS
içinde uzmanlık eğitimini tamamlayanlara ayrılan arşiv kısmında saklanmaya devam edilir.

ç) Program yöneticisi kanaati: Program yöneticisi altı aylık dönemler halinde uzmanlık
öğrencisinin göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yeteneği ile meslek ahlakı hak-
kındaki görüş ve kanaatini UETS’e kaydeder ve dekan tarafından onaylanır. Uzmanlık eğiti-
minin altı aylık değerlendirme döneminin birden fazla program yöneticisi yanında geçmesi ha-
linde, bu kaydı yanında en fazla süre geçirilen programın yöneticisi yapar. Bu değerlendirme
sonucunda olumsuz görüş ve kanaat notu alanlar dekan tarafından yazılı olarak uyarılır. Üst
üste iki kez olumsuz kanaat notu alan uzmanlık öğrencisinin bu durumu Kurula bildirilir. Altı
aylık dönemlerin hesaplanmasında uzmanlık eğitimine başlanılan tarih esas alınır.

d) Tez çalışmasının takibi: Tez çalışması, tez danışmanı tarafından üç ayda bir değer-
lendirilir ve UETS’te ilgili kısma işlenir.

e) Uzmanlık öğrencisi kanaati: Uzmanlık öğrencileri verilen eğitimi ve eğiticileri yıllık
olarak nitelik ve nicelik açısından değerlendirir ve UETS’e UAK’ın bilgisine sunulmak üzere
kaydeder. Bu değerlendirme, eğitimin niteliğini ve eğiticilerin bilgi, beceri ve davranışlarını
kapsar.

f) Uzmanlık eğitimi süre takibi: Uzmanlık eğitiminden sayılmayan sürelerin takip edi-
lebilmesi amacıyla dekan, uzmanlık öğrencisinin bu sürelerinin UETS’teki ilgili alana işlen-
mesini sağlar.

g) Denetim formu: Fakülte ve programların değerlendirme ve denetiminde kullanılan
formlar, Kurul tarafından hazırlanır ve UETS içinde ayrılmış yerde yayımlanır.

ğ) Uzmanlık eğitimi yeterlilik sistemi: Fakülteler eğitim yeterliliği ve kapasitesinin he-
saplanabilmesi için programlarının eğitici ve portföy ile ilgili bilgilerinin girilmesini ve her
program için uzmanlık öğrencisi kontenjan talebinin oluşturulmasını sağlar.

Uzmanlık dalları ile eğitim süreleri ve rotasyonları
MADDE 16 – (1) Uzmanlık dalları ile eğitim süreleri çizelgede belirtildiği şekildedir.
(2) Senelik izin ve bilimsel içerikli toplantılar için verilen izin süreleri hariç olmak üze-

re, uzmanlık eğitiminde fiilen geçmeyen süreler uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. 
(3) Eğitim süreleri ve rotasyonların uzmanlık öğrencisinin yerleştirildiği programın bu-

lunduğu Fakültede tamamlanması esastır. Eğitime kabul belgesi sağlayan uzmanlık öğrencile-
rine program yöneticisinin ve ilgili UAK’ın uygun görüşü alınarak yurt içinde veya yurt dışında
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başka Fakültelerde uzmanlık eğitimi alması için tabi oldukları mevzuata göre bir yıla kadar
izin verilebilir. Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt
dışında yapılması halinde müfredatın ve rotasyonların tamamlanamadığı durumlarda UAK ta-
rafından yurt dışında geçen süreyi aşmamak üzere uygun görülen süre uzmanlık süresine ek-
lenir.

(4) Kurul tarafından belirlenip ilan edilen tamamlanması zorunlu rotasyon eğitimleri
süreleri tamamlandığında o rotasyon ile ulaşılması istenilen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı yö-
nünden rotasyon eğitimini veren eğiticiler tarafından UETS üzerinden değerlendirilir. İstenilen
hedeflere ulaşıldığı hallerde rotasyon eğitiminde yeterlilik elde edilmiş olur; aksi durumda ye-
tersizlik nedeniyle rotasyon eğitimi tekrarlanır ve bu süre uzmanlık eğitimi süresine eklenir.
Tekrarlanan rotasyon eğitiminde de yetersizlik durumunda farklı bir fakültede rotasyon eğitimi
son kez tekrarlanır ve süresi uzmanlık eğitimi süresine eklenir. Bunda da yetersizlik alan uz-
manlık öğrencisinin uzmanlık öğrenciliği ile ilişiği kesilir. Bunlardan tekrar uzmanlık eğitimine
giriş sınavına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 14 üncü madde hükümlerine göre
işlem yapılır.

(5) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrası hükümleri çerçevesinde olumsuz kanaat notu
aldığı için programı Kurulca değiştirilen uzmanlık öğrencisinin eğitim süresine bir yıl eklenir.

Uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık tezi ve değerlendirilmesi
MADDE 17 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavına girilebilmesi için tez hazırlan-

ması zorunludur.
(2) Uzmanlık eğitimi süresinin ilk altı ayı içinde; program yöneticisi önerisi üzerine

UAK kararıyla uzmanlık öğrencisine bir tez danışmanı, tez danışmanı tarafından da uzmanlık
öğrencisinin tez konusu belirlenir ve tebliğ edilir. Tez konusu ilgili UAK tarafından onaylanır.

(3) Tez jürisi ilgili akademik komisyon tarafından üç asıl iki yedek üyeden oluşturulur.
En az bir asıl üye ve bu üyenin yedeği kurum dışından belirlenir.

(4) Tez, en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden bir ay önce, jüriye sunulmak
üzere program yöneticisine kayden teslim edilir. Tezin zamanında teslim edilmemesi halinde
tez yeterli bulunmayıp kabul edilmemiş sayılır ve bu maddenin altıncı fıkrası hükümleri çer-
çevesinde uzmanlık öğrencisine ek süre verilir.

(5) Jüri üyeleri, tezin kendilerine teslim edilmesinden itibaren en geç bir ay içerisinde
toplanır. Uzmanlık öğrencisi tez savunmasını jüri huzurunda sözlü olarak yapar ve jüri değer-
lendirme sonucunu yazılı ve gerekçeli olarak program yöneticisine bildirir.

(6) Jüri tez çalışmasını yeterli bulmazsa, eksikliklerin tamamlanması ve gerekli düzelt-
melerin yapılması için uzmanlık öğrencisine altı aylık ek bir süre verir. Uzmanlık öğrencisi te-
zinin eksiklerini, düzeltmelerini altı ay bitmeden de tamamlayıp program yöneticisine teslim
edebilir. Düzenlenmiş tez beşinci fıkraya uygun olarak değerlendirilir. Bu sürenin uzmanlık
eğitimini aşan kısmı uzmanlık eğitimi süresine eklenir.

(7) Tezin ikinci defa kabul edilmemesi halinde, uzmanlık öğrencisinin uzmanlık öğ-
renciliği ile ilişiği kesilir. İlişiği kesilen uzmanlık öğrencisi, iki yıl içinde uzman adayı olarak
aynı Fakültede tezini ya da uygun görülen yeni bir tezi tamamlayabilir. Bu süre içinde de tezini
sunmayan veya tezi kabul edilmeyen uzman adayının uzmanlık eğitimi ile ilişiği kesilir. Bu
şekilde ilişiği kesilenlerden daha sonra girdikleri uzmanlık eğitimi giriş sınavına göre uzmanlık
eğitimine başlayanlar hakkında 14 üncü maddeye göre işlem yapılır.

(8) Tez sürecinin uzmanlık eğitimi sürecini aksatacağı anlaşıldığında UAK tarafından
tez danışmanı veya tez danışmanı tarafından tez konusu değiştirilebilir.
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Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı
MADDE 18 – (1) Tezi kabul edilen, uzmanlık eğitimi süresini ve rotasyonlarını başa-

rıyla tamamlayan, uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının
tamamlandığı ilgili program yöneticisi tarafından onaylanan uzmanlık öğrencisi, uzmanlık eği-
timini bitirme sınavına girmeye hak kazanır. Bu durum onbeş gün içerisinde sınav jürileri,
sınav yeri ve tarihi belirlenmek üzere dekanlığa, UETS’e kaydedilmek suretiyle bildirilir ve
işlemleri tamam olanlar sınava alınır. Uzmanlık eğitimini bitirme sınavları UETS’te ilan edilen
yer ve tarihte sınav jürilerince yapılır.

(2) Jüri beş kişiden oluşur. Üyeler dekanlık tarafından Kurulun uzmanlık eğitimini bi-
tirme sınavı jürileri hakkındaki Kararı uyarınca seçilir. Jüri üyeleri kendi aralarından bir başkan
ve kâtip üye seçer.

(3) Her bir jüri üyesi sınavda yüz üzerinden puan verir. Sorulan sorular ve alınan ce-
vaplar kâtip üye tarafından kaydedilerek jüri üyeleri tarafından imzalanır ve Ek-1’de örneği
gösterilen sınav tutanağına eklenir.

(4) Sınavda jüri üyelerinin verdiği puanların ortalamaları alınır ve Ek-1’de yer alan sı-
nav tutanağında belirtilerek üyelerce imzalanır. Ortalaması altmış ve üzeri ise aday başarılı ka-
bul edilir. Sınav sonucu jüri başkanı tarafından Bakanlığa gönderilmek üzere ilgili Fakülte De-
kanlığına iletilir.

(5) Girdikleri uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarı gösteremeyenler veya sınava
girmeyenler altı ay içerisinde tekrar sınava alınır. Bu süre içerisinde uzmanlık öğrencilerinin
kadrolarıyla ilişikleri kesilmez. Girdikleri ikinci sınavda da başarılı olamayanların veya bu sı-
nava girmeyenlerin, uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Bu suretle uzmanlık öğrenciliği
ile ilişiği kesilenlere, takip eden altı ay içerisinde jüri üyelerini ve yapılacağı Fakülteyi Kurulun
belirleyeceği iki sınav için başvuru hakkı verilir. Bu sınavlarda da başarılı olamayanlar veya
sınavlara girmeyenlerin bu eğitimlerine bağlı hakları sona erer. Bunlardan tekrar uzmanlık eği-
timine giriş sınavlarına girip uzmanlık eğitimine başlayanlar hakkında 14 üncü madde hüküm-
lerine göre işlem yapılır.

Uzmanlık eğitiminin tamamlanması
MADDE 19 – (1) Uzmanlık eğitiminin tamamlanması için;
a) Tezin kabul edilmiş olması,
b) Çizelgede belirtilen uzmanlık dalı ile ilgili uzmanlık eğitimi süresinin ve rotasyon-

ların tamamlanmış bulunması,
c) Uzmanlık eğitimi karnesinin çekirdek eğitim müfredatını belirleyen kısmının ilgili

akademik komisyon tarafından onaylanmış bulunması,
ç) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavında başarılı olunması,
şarttır.
Uzmanlık belgelerinin düzenlenmesi ve tescili
MADDE 20 – (1) Uzmanlık eğitimini bitirme sınavı sonuçları, uzmanlığın tescili için

gerekli olan belgelerle birlikte en geç onbeş gün içinde, programın bağlı olduğu Fakülte tara-
fından Bakanlığa gönderilir.

(2) Uzmanlık eğitimini başarıyla bitirenlerin uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzenlenir
ve tescil edilir. 

(3) Uzmanlık eğitiminin bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde
Bakanlıkça tescil işlemi yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen uzmanlık belgesinin şekli ve içeriği Ba-
kanlıkça tespit edilir.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Yurt Dışında Yapılan Uzmanlık Eğitiminin Denklik İşlemleri

Uzmanlık eğitiminin ve belgelerin incelenmesi
MADDE 21 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi vermeye yetkili olan bir Fakülteden

uzmanlık eğitimi veya uzmanlık belgesi almış olanların talepleri halinde, apostili bulunan ya da
yabancı ülkedeki Türk misyon şefliklerince veya ilgili yabancı ülkenin Türkiye’deki misyon
şefliğince onaylanmış uzmanlık eğitimine ilişkin belgeleri Bakanlıkça incelenir.

(2) Bakanlık, yabancı ülkelerde yapılan uzmanlık eğitiminin o ülkenin usul ve esaslarına
uygun olarak yapılıp yapılmadığını araştırır, kanıtlayıcı her türlü belge ve dokümanın veril-
mesini isteyebilir.

(3) Uzmanlık eğitiminin bir yıldan fazlasını Türkiye’de yapmış olan Türk vatandaşla-
rının denklik işlemlerinde, Türkiye’de yapılan eğitim süresinin bir yıldan fazlası dikkate alın-
maz.

Uzmanlık belgesi almamış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 22 – (1) Yabancı ülkelerden uzmanlık belgesi almamış olanların uzmanlık

eğitiminde geçen süreleri çizelgede öngörülen süreden az ise bu kişiler EUS’a girerler. Gir-
dikleri bu EUS’ta yerleştirilip uzmanlık eğitimine başlayanlar, yurt dışında geçirdikleri eğitim
sürelerinin uzmanlık eğitimi süresinden sayılmasını isterlerse, eğitim aldıkları dil İngilizce ise
12 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan sınavlardan birinde, eğitim aldıkları dil İngilizce
değilse o ülkenin dili için yapılan başka bir sınavda başarılı olanların, eğitim gördükleri ülkeden
aldıkları belgeler değerlendirilerek ilgili Fakültenin akademik komisyonu tarafından uygun
görülen süreler Türkiye’de yapacakları uzmanlık eğitimi süresinden düşülür. Ancak, yurt dı-
şında geçen uzmanlık eğitimi sürelerinin geçerli sayılabilmesi için, yukarıda belirtilen şartlar
yanında ilgililerin uzmanlık eğitiminden ayrıldıktan sonra en geç bir yıl içinde müracaatları ve
açılacak ilk uzmanlık eğitimi giriş sınavında başarılı olmaları şarttır.

(2) Yabancı ülkelerde uzmanlık eğitiminde geçirdikleri eğitim süresi çizelgede belirtilen
sürelere uygun bulunanlar uzmanlık eğitimi veren fakültelerden birinde üçüncü fıkra hüküm-
lerine göre denklik sınavına alınırlar.

(3) Yurt dışında yapılan uzmanlık eğitiminin denklik işlemleri aşağıdaki şekilde ya-
pılır:

a) Bilimsel yeterlik sınavı 18 inci maddenin ikinci fıkrasına göre oluşturulacak jüriler
tarafından aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde yapılır ve sonuç-
landırılır. Jüri tarafından gerekli görülür ise denklik başvurusunda bulunan eczacının en çok
üç aya kadar ilgili dalda bir programda gözlemci statüsünde görevlendirilmesi Bakanlığa teklif
edilebilir. Bakanlık tarafından teklifin uygun görülmesi halinde eczacının gözlemci olarak gö-
revlendirilmesi yapılır. Görevlendirme süresi sonunda bilimsel yeterlik sınavı yapılır.

b) Başarısız olanlara başka uzmanlık eğitimi veren diğer fakültelerde de kullanılabilecek
iki sınav hakkı daha verilir.

c) Bilimsel yeterlik sınavında başarılı olanların uzmanlık belgeleri Bakanlıkça düzen-
lenir ve tescil edilir.

Uzmanlık belgesi almış olanlar hakkında yapılacak işlemler
MADDE 23 – (1) Yurt dışında uzmanlık eğitimi veren ve Kurulun yayımlayıp güncel-

lediği tanınmışlık listesinde yer alan Fakültelerden, o ülkede ilgili dalda uzmanlık yapma yetkisi
veren bir belge almış olanların uzmanlık belgeleri bir fakülte tarafından tasdik edilmesinden
sonra Bakanlıkça tescil edilir.
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(2) Tanınmışlık listesinde olmayan bir Fakülteden uzmanlık belgesi almış olanların al-
dıkları eğitimin süresi, çizelgede öngörülen sürenin beşte üçünden fazla ise denklik işlemleri
22 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır. 

(3) Yurt dışında yaptığı eğitimin süresi çizelgede öngörülen sürelerin beşte üçünden az
olanlar hakkında 22 nci maddenin birinci fıkrası hükümleri uygulanır.

Türkiye’de başlanılan uzmanlık eğitiminin yurt dışında sürdürülmesi

MADDE 24 – (1) Türkiye’de başladıkları uzmanlık eğitimini yurt dışında sürdürenle-
rin, uzmanlık eğitimi görülen yabancı ülkelerin usullerine göre aynı dalın uzmanlık eğitiminde
geçirdikleri süreler, Türkiye’de uzmanlık eğitiminden ayrılış ve yurt dışında uzmanlık eğitimine
başlayış tarihleri arasındaki sürenin altı aydan fazla olmaması şartıyla, yurt içinde uzmanlık
eğitiminde geçen önceki süreleri ile birleştirilerek denklik işlemine tabi tutulur. Süre veya müf-
redat yönünden tespit edilen eksiklikler yeniden uzmanlık eğitimi giriş sınavına girmeksizin
ve kadroya atanmaksızın tamamlattırılır. 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlık yetkisinin kullanılması

MADDE 25 – (1) Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre uzmanlık belgesi alma-
yanlar, bu Yönetmelikte belirlenen uzmanlık dalları ile ilgili olarak hiçbir yerde ve şekilde uz-
manlık unvan ve yetkisini kullanamaz.

İstisnai yoldan uzmanlık belgesi verilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 14/11/2014 tarihinden önce eczacılıkta uzmanlık dalı olarak
belirlenen alanlardan birinde doktora eğitimini tamamlamış olanlar ile bu alanlarda doktora
eğitimine başlamış olanlardan eğitimlerini başarı ile bitirenlere talepleri halinde Bakanlıkça
uzmanlık belgesi verilir. 

Kurul tarafından eğitici yetkisi verilmesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 1/1/2023 tarihine kadar fakültelerdeki profesör, doçent veya
yardımcı doçentlerden başvuranlara Kurul tarafından belirlenen kriterlere göre yapılacak de-
ğerlendirme sonucunda yeterli görülmeleri halinde eğitici yetkisi verilebilir.

(2) Eğitici yetkisi verilmesinde yapılacak değerlendirme için Kurulca belirlenecek kriterler
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilan edilir.

Uzmanlık eğitimi takip sistemine geçilmesi

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bakanlık tarafından bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ta-
rihten itibaren üç yıl içerisinde, 15 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan uzmanlık eğitimi
takip sistemine işlerlik kazandırılır. UETS’e işlerlik kazandırılıncaya kadar yapılacak iş ve iş-
lemler Kurulca belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.

2016 yılı uzmanlık eğitimine giriş sınavı

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 2016 yılı içinde yapılacak uzmanlık eğitimine giriş sınavı
ÖSYM tarafından veya Bakanlıkça uygun görülen Kamu Kurumlarınca yapılır. 

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
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GENELGELER
Başbakanlıktan:
Konu : İdarelere Verilen Dilekçeler Hakkında

GENELGE
2016/21

—— • ——
Başbakanlıktan:
Konu : Mali Eylem Görev Gücü (FATF)

IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve
Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları

GENELGE
2016/22
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TEBLİĞLER

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/37)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate

alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi en-
tegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pa-
zarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif
gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faali-
yetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması,
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda
yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatı-
rımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda eko-

nomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak
ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin
ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 22/2/2016

tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Des-
tekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Avan proje: Başvuru konusu olan tesise ait vaziyet planı ile tesisin ihtiyaçlarına göre

elde edilen verilere dayanılarak hazırlanan plan ve kesitlerin yer aldığı projeyi,
b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
c) Elektronik ağ: “www.tarim.gov.tr” internet adresini,
ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
d) Gerçek kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri taşıyan birey tarafından

yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatırımları,
e) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü arasında imzalanan ve hibeden ya-

rarlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,
f) Hibeye esas proje tutarı: Bu Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği veri-

lecek giderler toplamını,
g) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,
ğ) İl proje değerlendirme komisyonu: Vali yardımcısı başkanlığında; il gıda, tarım ve

hayvancılık müdürlüğü, yatırım izleme koordinasyon başkanlığı veya il özel idaresi genel
sekreterliği, il çevre ve şehircilik müdürlüğü, ticaret borsası, ziraat odası başkanlığı ile ihtiyaç
duyulması halinde proje konusuna göre belirlenecek diğer ilgili üniversite, sivil toplum kuru-
luşu ve kamu kurumu temsilcilerinden en az beş kişiden oluşturulan ve bu Tebliğ kapsamında
ilinde yapılan proje başvurularını değerlendiren komisyonu,
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h) İl proje yürütme birimi: İl düzeyinde programın tanıtımından, projelerin uygulama-
sından ve tamamlanan projelerin izlenmesinden sorumlu olan, yapılacak iş ve işlemleri il mü-
dürlüğü adına yürüten, ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer
kamu kurumu elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile oluşturulan en az üç kişilik
birimi,

ı) İlerleme raporu: Yatırımcı tarafından hazırlanıp üç ayda bir il müdürlüğüne teslim
edilen iş gerçekleşme raporunu,

i) Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırım: Faal olsun veya
olmasın, çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve
tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak
yapılmış tesisler, kırsal turizm hariç kırsal ekonomik altyapı yatırımları ile tarımsal üretime
yönelik sabit yatırımlar için yeni teknolojiler içeren makine-ekipman alımları ve gerekli olması
halinde hibeye esas proje tutarının en fazla %20’ine kadar inşaat giderini kapsayan yatırımı,

j) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırım: Tarımsal ürünlerden
belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik sabit yatırım
projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli
makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış ancak üretime geçmemiş tesislerin ma-
kine ekipman alımlarını içeren projeyi,

k) Kırsal alan: 31/12/2012 tarihli TÜİK verilerine dayanılarak nüfusu 20.000’den az
olan tüm illerdeki yerleşim yerlerini,

l) Kırsal ekonomik altyapı: Kırsal turizm, bilişim sistemleri ve eğitimi, el sanatları ve
katma değerli ürünler, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerini, 

m) Merkez proje değerlendirme komisyonu: İl proje değerlendirme komisyonu tara-
fından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda uygun görülen öncelikle proje başvu-
rularına ait değerlendirme raporlarını, ihtiyaç olması halinde uygun görülen proje başvurularını,
bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda değerlendiren ve Genel Müdürlükçe; aralarında
ilgili Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanının bulunduğu en az beş, en fazla dokuz kişiden
oluşturulan komisyonu, 

n) Nihai rapor: Yatırımcı tarafından yatırıma ait fiili uygulamaların tamamlanmasını
takiben son ödeme talebi evrakı ile birlikte hazırlanıp il müdürlüğüne teslim edilen raporu,

o) Ödeme icmal tablosu: Yalnız bir yatırıma ait olan o dönemin inşaat ödemeleri ile
makine, ekipman ve malzeme ödemelerini kapsayan tabloyu,

ö) Program: Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programını,
p) Proje: Hibe desteğinden yararlanabilmek için belirlenmiş nitelikleri sağlayan gerçek

ve tüzel kişilerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini,
r) Proje toplam tutarı: Program kapsamında hibeye esas proje tutarı ile tamamı yatırımcı

tarafından gerçekleştirilen ayni katkı tutarının toplamını,
s) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar: Büyükbaş, küçükbaş, su ürünleri ve kültür

mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesislerini,
ş) Tarımsal ürün: Tütün hariç tüm bitkisel ürünleri, hayvansal ürünleri ve su ürünlerini,
t) Tatbikat projesi: Başvuru konusu olan tesisin ihtiyaçlarına göre arazi ve zemin etütleri

yapılmış, yapı elemanları kesitlerinin ölçülendirilip boyutlandırıldığı, inşaat sistem ve gereç-
leriyle teknik özelliklerinin belirtildiği, mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat projeleri ile maliyet
hesapları dahil her türlü ayrıntıyı içeren projeyi,

u) Tüzel kişi başvurusu ve yatırımı: Belirlenmiş nitelikleri sağlayan bireylerin yasal
olarak oluşturdukları ticari ortaklıklar tarafından yapılacak başvuru ve gerçekleştirilecek yatı-
rımları,

ü) Uygulama sözleşmesi: Yatırımcılar ile proje kapsamında satın aldıkları makine, ekip-
man ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,
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v) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında proje hazırlayıp başvuruda bulunan ve başvurusu
kabul edilerek hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

y) Yenilenebilir Enerji: Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisini,
z) Yeni yatırım tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, pa-

ketlenmesi ile yenilenebilir enerji kullanan sera, kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal
turizm ve tarımsal üretime yönelik sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı
alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan te-
sisi,

aa) Yüklenici: Hibe sözleşmesi akdedilen yatırım projesi kapsamında yatırımcılar ta-
rafından satın alınacak makine, ekipman ve malzeme ile inşaat işlerini sağlayan bağımsız ger-
çek ve tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri

Genel Müdürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki çalışmaları Bakanlık adına Genel Müdürlük

yürütür. Genel Müdürlük;
a) Programın tanıtımını ve yatırımcıların bilgilendirilmesini sağlar. Program kapsamın-

da yapılacak çalışmaların kontrolüne, idari, mali, mühendislik ve çevresel uygulamalarla uyum-
lu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

b) Program ile ilgili olarak, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu teklif-
lerin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları yapar.

c) Programın izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.
İl müdürlüğü
MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, program kapsamındaki çalışmaların Bakanlık adına 46 ncı

maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, hukuki, mühendislik ve çevresel uygulamalarla
uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında
uygulanmasını, izlenmesini, sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar. 

İl proje değerlendirme komisyonu ve il proje yürütme birimi
MADDE 7 – (1) İl Proje Değerlendirme Komisyonu;
a) Program kapsamında alınan hibe başvurularının idari uygunluğunu, başvuru sahip-

lerinin ve projelerin uygunluğunu kontrol eder, başvuruları ön değerlendirme ve genel değer-
lendirme kriterleri açısından inceler, tüm proje başvurularının nihai puanlarını tespit eder, de-
ğerlendirme raporlarını ve sonuç tablolarını hazırlar, program teklif listelerini belirler.

b) Başvuruların, bu Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak il dü-
zeyinde değerlendirilmesinden sorumludur. Komisyon en az beş kişiden oluşturulur.

(2) İl proje yürütme birimi;
a) İl düzeyinde programın tanıtımı, projelerin uygulanması ve tamamlanan projelerin

beş yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri il müdürlüğü adına yürütür.
Bu birim; ilgili şube müdürü ve elemanları ile gerektiğinde il müdürlüğü ve diğer kamu kurumu
elemanlarının valilik oluruyla görevlendirilmesi ile en az üç kişiden oluşur.

b) İl düzeyinde proje hazırlanması aşamasında potansiyel başvuru sahiplerini program
hakkında ve proje başvurularının hazırlanması konusunda bilgilendirir.

c) İl proje yürütme biriminde görevli elemanlar il proje değerlendirme komisyonunda
görevlendirilemez. İl proje değerlendirme komisyonunda görevlendirilen üyeler hiçbir şekilde
il proje yürütme birimi elemanlarından oluşturulamaz.

ç) Hibe sözleşmesi imzalanmadan önce; başvuru aşamasında elektronik ortama girişi
yapılan bilgi ve belgelerle sunulan hibe sözleşmesi ve eklerinin uyumunu ve mevzuata uygun-
luğunu inceler. İnceleme sonucunu bir rapora bağlar ve hibe sözleşmesi imzalamaya yetkili il
müdürüne sunar.
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d) Projelerin uygulamasını bu Tebliğ, yürürlükteki ilgili mevzuat ve bu amaçla Genel
Müdürlük tarafından hazırlanan uygulama rehberi, satın alma kitabı, genelgeler ve uygulama
talimatları hükümleri doğrultusunda kontrol eder, izler ve değerlendirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Konuları Yatırım Yeri ve Yatırım Süresi

Yatırım konuları 
MADDE 8 – (1) Ekonomik yatırım konularında;
a) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin

yapımı,
b) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal

olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,
c) Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapıl-

mış yatırımların tamamlanması,
ç) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,
d) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış

tesisler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak tesislerde, ayrıca üç dekardan küçük olmaması şar-
tıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir
enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve
rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı,

e) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
f) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(2) Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında;
a) Kırsal turizm yatırımları, 
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,
c) El sanatları ve katma değerli ürünler,
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
(3) Tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir yatırım tesisinde ilk işlemesi

yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri hibe
desteği kapsamında değerlendirilmez. Sert kabuklu meyveler bu madde kapsamında değildir.

(4) Un ve karma yem konularında yeni yatırım tesisi başvuruları kabul edilmez. Kütlü
pamuk konusunda kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme dışındaki başvurular kabul edil-
mez. Çay konusunda sadece yaş çay üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular kabul edilir.

(5) Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik yeni tesis başvurularında sadece çelik
silo ve soğuk hava deposu hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(6) Yatırımcılar bu Tebliğ kapsamında tüm yatırım konularında ülke genelinde sadece
bir adet proje başvurusunda bulunabilir.

(7) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından kırsal turizm için yeni tesis, diğer yatırımlar
için kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konusunda başvuru yapılabilir. Ayrıca, kırsal
turizm ve el sanatları ve katma değerli ürünler konularına sadece kırsal alanda başvuru yapı-
labilir. 

(8) Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarından çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yö-
nelik altyapı sistemleri hariç, bütün başvurularda başvuruya esas yatırım konusunun hibe des-
teği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya
alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu
olması gerekir. 
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(9) Bütün başvurularda yatırım yerinin; başvuru sahibi adına olması veya Hazine, be-
lediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel
Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ih-
tisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi
yıl tahsis/irtifak tesis edilmiş olması veya Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi
odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bunlar dışında kalan tüzel ve
gerçek kişilerden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en az yedi yıl kiralanmış olması gerekir.
Tarımsal amaçlı kooperatiflerce balıkçı barınaklarına yapılacak olan bütün yatırım konularına
ait başvurularda yedi yıl kira süresi şartı aranmaz.

(10) Yatırım, mülkiyeti veya kullanım hakkı başvuru sahibine ait olmak üzere bitişik
birden fazla parselde yer alabilir. Mevcut seralarda kullanılmak üzere yenilenebilir enerji üretim
tesisi konulu başvurularda güneş enerjisi kullanılması halinde teknik gerekçelerinin açıklanması
ve ilgili mevzuata aykırı olmaması durumunda paneller komşu parsellerde yer alabilir.

Uygulama illerinin yatırım konuları
MADDE 9 – (1) Program çerçevesinde Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın,

Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa,
Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa,
Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

a) Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin
işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham
derinin işlenmesi,

c) Soğuk hava deposu,
ç) Çelik silo,
d) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
e) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
f) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine

yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, 
(2) Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir,

Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla,
Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman,
Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
ç) Soğuk hava deposu,
d) Çelik silo,
e) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,
g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,
ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,
h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin

geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistem-
leri ve eğitimi yatırımları,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.
Yatırım süresi
MADDE 10 – (1) Yatırım projelerinin tamamlanma son tarihi 1/12/2017’dir. Bu tarih

itibarıyla tamamlanamayan projeler, yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi
halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Sahiplerinde Aranılacak Özellikler

Ekonomik yatırımlar için başvuru sahiplerinde aranacak özellikler
MADDE 11 – (1) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek üzere

hazırlanacak proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
(2) Kırsal ekonomik alt yapı konularından kırsal turizm ve el sanatları ve katma değerli

ürünler hariç başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi
kayıt sistemine veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine son başvuru ta-
rihinden önce kayıtlı olması gerekir. 

(3) Tüm yatırımlara yönelik proje konularına başvurabilecek tüzel kişilerin idari ve
mali açıdan kamudan bağımsız olması gerekir. 

(4) Tüm yatırımlar için son başvuru tarihinden önce kurulan;
a) Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler ve

bunların aralarında oluşturdukları ortaklıklar,
b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri,
ekonomik yatırım konularına tüzel kişilik olarak başvurabilirler.
(5) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzüklerinde/

ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilir.
(6) Dördüncü fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kuruluşların proje başvurusu,

hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurulla-
rından son başvuru tarihinden önce yetki almış olması ve bu yetki belgesini proje başvurula-
rında ibraz etmiş olmaları gerekir.

Uygun olmayan başvuru sahipleri
MADDE 12 – (1) 11 inci maddede açıklanan gerçek ve tüzel kişilikler haricindekiler

hibe başvurusunda bulunamazlar.
(2) Önceki tebliğler kapsamında hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılardan yatırımını

henüz nihai rapora bağlayamayanlar, hibe başvurusunda bulunamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Hibeye Esas Proje Toplam Tutarları ve Destekleme Oranı

Ekonomik yatırım konularında yatırım tutarı ve destekleme oranı
MADDE 13 – (1) Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;
a) Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş

meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum iş-
leme, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan ya-
tırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,

b) Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için
2.000.000 Türk Lirası,

c) Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar için
2.000.000 Türk Lirası,

ç) Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik
yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,

d) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar
için 2.000.000 Türk Lirası,

e) Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
f) Çelik silo yapımına yönelik yeni yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası,
g) Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış

tesislerde kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı
ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapı-
mına yönelik yatırımlar için 2.000.000 Türk Lirası,
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ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlardan mantar yetiştiriciliğine yönelik sabit
yatırımlar için 1.000.000 Türk Lirası, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar
için 1.500.000 Türk Lirası, küçükbaş ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik sabit yatırımlar
için 1.000.000 Türk Lirası,

üst limitini geçemez.
(2) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;
a) Kırsal turizme yönelik yeni tesis yatırımları için 1.500.000 Türk Lirası, 
b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemlerine yönelik yatırımlar

için 500.000 Türk Lirası, 
c) El sanatları ve katma değerli ürünlere yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası, 
ç) Bilişim sistemleri ve eğitimine yönelik yatırımlar için 500.000 Türk Lirası, 
üst limitini geçemez.
(3) Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki

başvurular kabul edilmez.
(4) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si ora-

nındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.
(5) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.
(6) Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması du-

rumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım
süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edil-
mesi şarttır.

(7) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklen-
mesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam ola-
rak gerçekleşmesi sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM
Proje Giderleri

Hibe desteği kapsamındaki proje gider esasları
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;
a) Yatırımcı ile akdedilen hibe sözleşmesinden sonra gerçekleştirilmesi,
b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan tatbikat projesinde belirtilmiş olması ve hibe desteği

verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,
c) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan proje bütçesi tablosundaki hibeye esas proje gider-

lerinin, tüm başvurularda 13 üncü maddede belirtilen limitlerin içerisinde kalması,
ç) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan iş planında öngörülen yatırım süresi içerisinde ger-

çekleşmesi, hibe desteği kapsamındaki giderlerin Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma
kitabında belirtilen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılması,

gerekir.
Gider kalemleri
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde; öngörülen yatırım pro-

jesinin ayrılmaz bir parçası ve projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan bu maddede be-
lirtilen giderler, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kap-
samında değerlendirilir.

(2) Yatırım uygulamalarına ait;
a) İnşaat işleri alım giderlerine,
b) Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,
hibe desteği verilir.
(3) Yatırımcılar tarafından, proje kapsamında satın alınacak ve hibe desteği verilecek

tüm makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri ihale sonucunda belirlenen yüklenicilerle ya-
pılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.
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(4) Yatırımcılar ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan, düzenli, dönüşümlü, yarı za-
manlı ve geçici olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel ki-
şiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(5) Hibeye esas proje tutarını oluşturan, hibe desteği verilecek proje giderleri mutlaka
teknik projeye ve piyasa etütlerine dayandırılır ve proje başvurularında ayrıntılı olarak be-
lirtilir.

(6) Hibe sözleşmesine bağlanan hibeye esas proje tutarı, uygulama sürecinde artırıla-
maz. Ancak sözleşmeye bağlanan tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemleri arasında ilgili mad-
delerde belirtilen kısıt ve limitlere aykırı olmamak üzere aktarımlar yapılabilir.

(7) Yatırımcı, hibeye esas proje giderlerinden inşaat ve makine ekipmanı ayrı ayrı ihale
edebileceği gibi bu giderlerin tamamını tek bir ihale şeklinde de gerçekleştirebilir.

İnşaat işleri alım giderleri
MADDE 16 – (1) Program kapsamında hibe desteği verilecek inşaat işleri alım gider-

leri, projenin faaliyete geçmesi için kaçınılmaz olan inşaat işlerini kapsar.
(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece inşaat faaliyetinden iba-

ret olamaz. Ancak çelik silo, soğuk hava deposu ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanan
sera yatırımları sadece inşaat faaliyetinden ibaret olabilir.

(3) İnşaatın yapılma yöntemi ile kullanılacak teknolojiyi açıklayan, inşaat işleriyle doğ-
rudan ilgili malzeme, işçilik, makine, ekipman kullanım veya iş makinesi giderlerini kapsayan
ve gider türü, ölçü birimi, miktar, birim fiyat ve tutar ayrıntılarını da ihtiva eden taslak yapım
şartnameleri ve uygulama aşamalarını süreleriyle birlikte gösterir bir iş programı da proje baş-
vuruları ekinde sunulur.

(4) İnşaat işleriyle ilgili mimari, statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine
ait uygulama projelerinin ve bu projelere ait metraj ile keşif özetlerinin imzalı suretleri ince-
lenmek üzere hibe sözleşmesi ekinde sunulmuş olması gerekir. İnşaat işleriyle ilgili mimari,
statik, elektrik, sıhhi tesisat ve çevre düzenlemesine ait uygulama projelerini hazırlayan kişinin
ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

(5) İdari kısımlarla ilgili harcamalar, hibeye esas inşaat giderinin %15’ini, çevre dü-
zenlemelerinde de hibeye esas inşaat giderinin %15’ini aşamaz.

(6) İdareye ait personel odaları, yatakhane, yemekhane, bakıcı evi, teşhir ve satış reyo-
nu, bekçi kulübesi idari kısım olarak değerlendirilir, bahçe duvarı, çit, tesis bahçesinin düzen-
lenmesi gibi bölüm ve bunlara ait giderler çevre düzenlenmesi olarak değerlendirilir ve bu
maddenin beşinci fıkrası gereği işlem görür.

(7) Mesken ve benzeri yapıları kapsayan proje başvuruları hibe desteği kapsamında de-
ğerlendirilmez.

(8) İnşaat işleri ile ilgili ulusal mevzuat gereğince alınması gerekli izin, ruhsat, denetim
işleri ve uygulamalarda yapılması zorunlu olan tüm işlemlerin yerine getirilmesinden yatırım-
cılar sorumludur.

(9) Çelik silo, sera ve soğuk hava deposu yatırımları hariç yeni tesis ve tamamlama ya-
tırımlarında inşaat gideri, hibeye esas proje tutarının %80’inden fazla olamaz. Kapasite artırımı
ve/veya teknoloji yenilemeye yönelik yatırımlarda ise inşaat gideri hibeye esas proje tutarının
%20’sinden fazla olamaz.

(10) Yenilenebilir enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda kuyu ma-
liyetinin hibe desteğinden yararlanabilmesi için elde edilen enerjinin mevcut veya bu Tebliğ
kapsamında kurulacak tesiste kullanılması şarttır. Sadece jeotermal kuyu için hibe desteği ve-
rilmez.

(11) Yenilenebilir enerji olarak jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi kullanacak
bütün yatırım konularında yenilenebilir enerji üretimi mevcut veya bu Tebliğ kapsamında ku-
rulacak tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az %51’ini en fazla
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%110’unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. Elde
edilen enerji, mevcut veya bu Tebliğ kapsamında kurulacak tesisteki enerji ihtiyacının
%110’unu aşması durumunda elde edilen toplam enerji ile tesiste ihtiyaç duyulan enerji oran-
lanarak hibe ödemesi yapılır. Bu oranların dışında kalan kısımlar ayni katkı olarak karşılanır.

(12) Yenilenebilir enerji olarak biyogaz, güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak elektrik
üretecek bütün yatırım konularında enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şarttır. Bu maddenin
on birinci fıkrasında belirtilen kriterlerin karşılanması şartı ile hibe ödemeleri bağlantı sözleş-
mesinde belirtilen kurulu güç üzerinden yapılır. Bağlantı sözleşmesinde belirtilen gücün, bağ-
lantı izni ve ruhsatı veren kurumdan kaynaklanan sebeplerle projesinde öngörülen kurulu gücün
%51’in altına düşmesi ve bu durumun da resmî belgelerle tespit edilmesi halinde, yenilenebilir
enerji üretim tesisi başvurularında hibe sözleşmesi tasfiye edilerek teminat yatırımcıya iade
edilir. Yenilenebilir enerji üretimi, başvuruya esas yatırım projesinin bir ünitesi ise bu durumda
projede enerji ünitesine ait giderler hibeye esas proje tutarından düşürülerek yatırımın geri
kalan kısmı hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri
MADDE 17 – (1) Program çerçevesinde yapılacak yeni makine, ekipman ve malzeme

alımları, üretimi de içeren bir proje bütününün parçası olduğu takdirde finanse edilir.
(2) Yeni yatırım başvurularında hibeye esas proje gideri sadece makine ve ekipman

alım giderinden ibaret olamaz.
(3) Tamamlama ile kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik proje tek-

liflerinde hibeye esas proje tutarının tamamı makine ve ekipman alım giderinden ibaret ola-
bilir.

(4) Makine ve ekipman alımlarında, alım bedeli ile proje sahasına teslim giderleri, mon-
taj giderleri tek bir alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda hibe desteği verilir. Ayrı
faturalandırılması durumunda sadece mal alım bedeline hibe desteği verilir.

(5) Makine ve ekipman ile ilgili taslak teknik şartname proje başvuruları ekinde sunulur
ve projede kullanım amacı belirtilir.

(6) Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri kapsamında, demirbaş eşya, mobilya,
mefruşat alımı gibi giderler ve tesis tamamlandıktan sonra tesisin işletilmesine yönelik ham-
madde veya malzeme giderlerine hibe desteği verilmez. Ancak kırsal ekonomik altyapı yatı-
rımlarından kırsal turizm konusunda yapılan başvurularda demirbaş eşya, mobilya, mefruşat
alım giderleri hibe kapsamında değerlendirilir.

(7) Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.
(8) Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üreten tesisler hariç enerji nakil hattı satın

alımları hibe desteği kapsamında değildir.
(9) Yeni tesis ve tamamlama konusu dışında jeneratör satın alımları hibe desteği kap-

samında değildir.
(10) Bilişim sistemleri ve eğitimi ile ilgili satın alımlar; makine, ekipman ve malzeme

alım giderleri kapsamında değerlendirilir. 
(11) Ekonomik yatırım konularında makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine ait

teknik şartnameyi, metraj ve keşfi, makine yerleşim planını ve bina büyüklüğü ile alınan ma-
kinelerin uyumlu olduğuna dair raporu hazırlayan ve tasdik eden kişilerin ilgili meslek odasına
kayıtlı olması şarttır.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
MADDE 18 – (1) 16 ve 17 nci maddelerde açıklanan proje giderlerine uygun olmayan

ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:
a) Her türlü borçlanma giderleri.
b) Faizler.
c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
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ç) Kira giderleri.
d) Kur farkı giderleri.
e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.
ğ) Bankacılık giderleri.
h) Denetim giderleri.
ı) KDV de dâhil iade alınan veya alınacak vergiler.
i) İkinci el mal alım giderleri.
j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
k) Makine tamir ve parça alım giderleri.
l) Laboratuvar sarf malzemeleri.
(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir

harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenil-
mez.

(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve esaslara uy-
gun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz edilmeyen her türlü satın alma gi-
derleri, hibeye esas gider kapsamında olsa dahi hibe desteğinden karşılanmaz.

Ayni katkılar
MADDE 19 – (1) Proje sahiplerinden, ortaklarından veya işbirliği yapılan kişi ve ku-

ruluşlardan herhangi biri tarafından hibe sözleşmesi öncesi edinilmiş arazi, bina, makine ve
ekipmanlar, ayni katkı olarak proje yatırım tutarına dâhil edilmez.

(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra, hibeye esas proje giderleri dışında kendi kay-
naklarını kullanarak yatırımcılar tarafından bina, malzeme, makine ve ekipman ile işgücüne
yönelik olarak yapılacak herhangi bir katkı, yatırım süresi içerisinde tamamlanması koşulu ile
ayni katkı olarak değerlendirilir. Ancak iş takvimleri ve uygulamalar sırasında bu katkıların,
hibeye esas proje giderlerine yönelik kullanımlar yapılmadan önce veya eşzamanlı olarak ya-
tırımcı tarafından tamamının gerçekleştirilmesi zorunludur. Başvuru sahipleri, bu hususları
başvuru formlarında taahhüt ederler.

(3) Ayni katkılar hibeye esas proje giderleri kapsamında öngörülmüş satın alımlardan
ayrı bağımsız ihaleler veya gerçekleşmeler şeklinde yapılır.

(4) Başvuru aşamasında ayni katkı olarak taahhüt edilen işlerin projede öngörülen ni-
telik ve nicelikte gerçekleştirilmesi şarttır.

(5) Bu kapsamda yapılacak ayni katkılar, yatırımcının yapmakla yükümlü olduğu katkı
payının yerine ikame edilemez.

YEDİNCİ BÖLÜM
Proje Başvuruları

Başvuru süresi
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dos-

yasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde elektronik ağ üze-
rinden yapılır.

(2) Son başvuru tarihi bitiminde elektronik ağ başvurular için veri girişine kapatılır.
(3) Yapılan başvurular son haliyle işleme alınır.
Başvuracaklara sağlanacak teknik destek
MADDE 21 – (1) Başvuracak gerçek ve tüzel kişiler, program konusunda il proje yü-

rütme biriminden ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilirler.
(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, proje hazırlanmasında karşılaşılacak

sorulara cevap vermekle sınırlı olup projenin kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği ta-
şımaz.
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(3) İl proje yürütme birimleri, yatırımcılara kesinlikle proje hazırlayamaz.
(4) Bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak, programa ait uygulama

rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanlar ile satın alma kitabı “www.tarim.gov.tr”
internet sayfasından temin edilebilir.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek eğitim, çalıştay, bilgilendirme toplantılarıyla ve
“www.tarim.gov.tr” internet adresinden ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak yerler
MADDE 22 – (1) Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler başvurularını “www.ta-

rim.gov.tr” internet adresinden yaparlar.
Başvuru şekli
MADDE 23 – (1) Proje başvuruları;
a) 8 inci maddede belirtilen yatırım konularını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanır.
b) 11 inci maddede belirtilen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.
c) Bakanlık tarafından yayımlanacak uygulama rehberine uygun olarak hazırlanır.
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi

elektronik ağ üzerinden yapılır.
(3) Başvurunun gerçekleşmesi için başvuru dosyasının elektronik ağ üzerinden girişinin

yapılması şarttır.
(4) Başvuru tarihinin bitiminden sonra başvuru dosyasında hiçbir belgede ve/veya do-

kümanda düzeltme yapılamaz ve 25 inci maddede belirtilen koşullar dışında hiçbir eksik belge
ve/veya doküman tamamlatılamaz.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Proje Başvurularının İl Düzeyinde Değerlendirilmesi

İl proje değerlendirme komisyonu
MADDE 24 – (1) Program kapsamında, başvurusu alınan projelerin incelenmesi ve ilk

değerlendirmeleri bu bölümde belirtilen kriterlere göre il proje değerlendirme komisyonu ta-
rafından yapılır. Başvuruların, bu Tebliğe, uygulama ve değerlendirme rehberine uygun olarak
il düzeyinde değerlendirilmesinden il proje değerlendirme komisyonu sorumludur.

(2) İl proje değerlendirme komisyonunun oluşturulma ve çalışma şekilleri valilik tara-
fından son başvuru tarihinden önce belirlenir ve taraflara duyurulur. İl proje değerlendirme ko-
misyonu en az beş temsilciden oluşur.

(3) İl proje değerlendirme komisyonuna, değerlendirme sürecinde gerekli tüm teknik
ve lojistik desteğin verilmesi, tabloların düzenlenmesi, proje özetlerinin hazırlanması, verilerin
muhafazası gibi konularda çalıştırılması amacı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından per-
sonel görevlendirilebilir. 

(4) Değerlendirmeye; son başvuru tarihini takiben ilk iş günü içerisinde yapılacak top-
lantıda belirlenecek kriterlere göre elektronik ağ üzerinden başlanır. Valilik makamının ihtiyaç
duyması halinde teknik alt komisyon görevlendirilebilir. Oluşturulan alt komisyon il proje de-
ğerlendirme komisyonu ile eş zamanlı olarak ilk 10 gün içinde projelerin incelemesini tamam-
lar.

(5) Komisyon, bu değerlendirmeleri son başvuru tarihini takiben en geç otuz beş gün
içerisinde tamamlar. 

Yatırım başvurularının idari uygunluk açısından incelenmesi
MADDE 25 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu, ilk on gün içerisinde öncelikli

olarak proje başvuru dosyalarında istenilen belgeleri Ek-1’de yer alan Başvuruların İdari Uy-
gunluk Kontrol Listesine göre “var/yok/muaf” olarak değerlendirir.
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(2) Belge ve dokümanları tam olan başvuru dosyalarının uygunluk yönünden incelen-
mesine geçilir.

(3) Eksik belge ve/veya dokümanı olan başvurulara ait eksiklikler, il müdürlüğünün
ilan panosunda ve il müdürlüğü internet sayfasında yedi gün süre ile ilan edilir. Bu süreyi ta-
kiben yedi gün içinde söz konusu başvuru sahipleri, sistem üzerinde eksik evrak tamamlama
bölümünden belge ve/veya dokümanlarını sisteme yükleyerek tamamlar. Ancak belgeler son
başvuru tarihinden sonraki bir tarihi içeremez. İlk başvuruda yüklenen hiçbir belge ve/veya
dokümanda düzeltme veya değiştirme yapılamaz. Belge ve/veya doküman eksikliklerinin ilan
edilmesini takiben yedinci günün sonunda sistem evrak eklemeye kapatılır ve bu tarihten sonra
evrak kabul edilmez. Eksik veya hatalı evrak tamamlama sistem üzerinden yapılır. 

(4) Yüklenen belge ve/veya dokümanlar sonucunda Ek-1’de yer alan Başvuruların İdari
Uygunluk Kontrol Listesine göre eksiksiz olduğu tespit edilen başvurular, uygunluk yönünden
incelenir.

(5) İdari Uygunluk Kontrol Listesine göre tam ve içeriği uygun olan başvurular ve ek-
leri, 26 ncı maddede açıklanan, başvuru sahibi ve projenin uygunluğu açısından değerlendir-
meye alınır.

(6) Birinci ve üçüncü fıkrada belirtilen süreler 24 üncü maddenin beşinci fıkrasında be-
lirtilen değerlendirme süresine dâhildir.

Başvuru sahiplerinin, ortaklarının ve projelerin uygunluğu açısından incelenmesi
MADDE 26 – (1) 11 inci maddede belirtilen kriterlere göre başvuru sahiplerinin, eğer

varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi, Ek-2’de yer alan Başvuru Sa-
hibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre yapılır.

(2) 25 inci madde ile bu madde uyarınca yapılan uygunluk kontrollerinde elektronik
ağ üzerinde düzeltme yapılmaz, yaptırılması talep edilmez ve uygunluk kriterlerini sağlamayan
proje başvuruları değerlendirme dışında tutulur. Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değer-
lendirme Tablosu kriterlerine göre uygun görülen başvurular ön değerlendirmeye alınır.

Başvuruların ön değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) Proje başvurularının yapılacak ön değerlendirmelerinde; başvuru sa-

hibinin niteliği, yatırım yerinin karakteristiği, istihdam sayısı, yatırım konusu, yatırımın yapı-
lacağı ilçede daha önce bu programdan yararlanan tesis sayısı, başvuru sahibinin daha önce
hibeden yararlanma durumu ve Bakanlık kayıt sistemine kayıt tarihi gibi kriterleri göz önüne
alınır.

(2) Ekonomik yatırımlara ait ön değerlendirme kriterleri Ek-3’te belirtilmiştir. Proje ön
değerlendirme kriterlerinden toplam olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan başvurular
genel değerlendirmeye alınır.

Başvuruların genel değerlendirme kriterleri açısından değerlendirilmesi
MADDE 28 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje ön değerlendirme kriterlerinden toplam

olarak altmış ve üzerinde proje puanı almış olan proje başvuruları, değerlendirme rehberi ve
Ek-4’te yer alan Genel Değerlendirme Cetveli kriterlerine göre puanlandırılır ve bu puanlama-
larda;

a) Projenin uygulandığı dönem boyunca faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve gerekirse
projenin finansmanını sağlayacak istikrarlı ve yeterli mali kaynaklara sahip olmaları,

b) Teklif edilen projeyi başarıyla tamamlayabilmek için gereken profesyonel yeterli-
liklere sahip olmaları,

dikkate alınır.
(2) Ayrıca projenin uygunluğu, teklif çağrısında belirtilen amaçlarla tutarlı olması, ka-

litesi, katma değeri, sürdürülebilirliği ve maliyet etkinliği gibi unsurlar da gözetilir.
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(3) Genel değerlendirme kriterleri puanlama amacıyla bölümlere ve alt bölümlere ay-
rılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki kurallar uyarınca 1 ve 5 arasında bir puan verilir:  

1 = Çok zayıf,
2 = Zayıf,
3 = Yeterli,
4 = İyi,
5 = Çok iyi.
(4) Ek-4’teki Genel Değerlendirme Cetvelinde yer alan “Bölüm 1. Mali Yapısı ve Proje

Gerçekleştirebilme Kapasitesi” kriterlerinden asgari yeterli puanın on iki olması gerekir. Top-
lam on ikiden daha az puan alındığı takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(5) Ek-4’teki Genel Değerlendirme Cetvelinde yer alan “Bölüm 2. Uygunluk” kriterle-
rinden asgari yeterli puanın on sekiz olması gerekir. Toplam on sekizden daha az puan alındığı
takdirde teklifin değerlendirilmesine devam edilmez.

(6) Genel değerlendirme kriterlerinden toplam altmış beş ve üzeri puan alan yatırım
başvurularının değerlendirilmesine devam edilir.

İl proje değerlendirme raporu
MADDE 29 – (1) Proje başvurusunda bulunmuş ve değerlendirme neticesinde ön de-

ğerlendirme kriterlerinden altmış ve üzeri, genel değerlendirme kriterlerinden de altmış beş ve
üzeri puan alan başvurulara ait; ön değerlendirme puanının % 50’si ve genel değerlendirme
puanının % 50’si toplanarak elektronik ağ üzerinde nihai puan belirlenir.

(2) Nihai puanı belirlenen başvurular, Ek-5’te yer alan ekonomik yatırımlar ve kırsal
ekonomik altyapı yatırımlarına ait Sektörel Bazda Proje Konuları İl Öncelik Sıralamaları dik-
kate alınarak sektörel bazdaki proje konularına göre gruplandırılır. Başvurular nihai puanlarına
göre ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımları ayrı ayrı sıralanarak program
teklif listeleri hazırlanır. Genel değerlendirme raporu, değerlendirme sonuç tablosu ve program
teklif listelerinin elektronik ağ üzerinden alınan çıktısı, komisyonca imzalanarak Genel Mü-
dürlüğe gönderilir.

(3) Başvuru sahiplerince elektronik ağ üzerinden yapılan başvurular, Bakanlığın uygun
gördüğü süre boyunca muhafaza edilir.

Hibe başvurusunun reddedilme nedenleri
MADDE 30 – (1) İl proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirme kriter-

lerine göre yapılan inceleme sonucu alınan proje başvurularının reddedilme kararı, tüm proje-
lerle ilgili Genel Müdürlük onayı tamamlandıktan sonra il müdürlüğü tarafından proje sahip-
lerine bildirilir.

(2) Başvuruyu reddetme kararının bu maddedeki gerekçelere dayanması zorunludur:
a) Başvurunun müracaat tarihinden sonra alınması.
b) Başvuru sahibinin ve ortaklarının bu Tebliğde belirtilen şartlara sahip olmaması.
c) Başvuruya konu faaliyetin program kapsamında olmaması.
ç) Sera, çelik silo ve soğuk hava depolarında tamamlama, kapasite artırımı ve/veya tek-

noloji yenileme için hibe başvurusu yapılması.
d) Başvurunun uygulama için öngörülen azami süreyi aşması.
e) Hibeye esas proje tutarının ve talep edilen katkının duyurulmuş olan azami miktarı

aşması.
f) Projenin teknik yapılabilirlik, yatırım faaliyetine uygunluk, maliyetlerin piyasa fi-

yatlarına uygun olmaması ve/veya yetersiz olması.
g) Başvuru formu ve ekleri içindeki bütçe rakamlarının birbirleri ile tutarsız olması.
ğ) Yatırımla ilgili başvuruda sunulan bilgi ve belgelerle yatırım konusu veya yatırım

yerinin uyumsuz olması.

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864



h) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın altında
kalması.

ı) Başvurunun, ön değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın üze-
rinde olmasına rağmen genel değerlendirme kriterlerine göre belirlenmiş minimum puanın al-
tında kalması.

i) Bütün yatırım konularında; 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Ara-
zi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında konulan şerh için ilgili kurumdan
yatırım yapılmasında sakınca olmadığına dair belge alınmış yatırım yerleri ile Organize Sanayi
Bölgesi, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve İhtisas Küçük Sanayi Sitesi tara-
fından yatırım yerlerine konulan ipotek veya şerhler, organize sanayi bölgelerinin kuruluşunda
kullanılan krediler nedeniyle konulan ipotek ve şerhler ile bu Tebliğ kapsamında yapılacak
başvurular için yatırım yerinin kiralanmış olması durumunda kira sözleşmeleri nedeniyle ya-
tırım yerlerine konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahke-
melik olması.

j) Kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme konularında, mevcut tesisin faaliyeti ile
ilişkili olarak bankalarca başvuru sahibi adına daha önce kullandırılan kredi nedeniyle konulan
ipotek için ilgili bankadan geri ödemelerin düzenli ödendiğine dair belge alınmış olanlar ile
program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için sözleşmeleri
gereği konulan şerhler hariç yatırım yerinin ipotekli, şerhli, icraya verilmiş ve mahkemelik ol-
ması.

k) Başvurunun elektronik ağ üzerinden yapılmamış olması.
l) Başvurunun bu Tebliğ ve uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre hazır-

lanmaması.
m) Hibeye esas proje tutarının 30.000 Türk Lirasının altında olması.

DOKUZUNCU BÖLÜM
Nihai Değerlendirme Kararı ve Hibe Sözleşmesi

Nihai değerlendirme kararı
MADDE 31 – (1) Nihai değerlendirme, bu maddede belirtilen hususlar dikkate alınarak

merkez proje değerlendirme komisyonunca yapılır.
(2) Bu Tebliğin bütçesi Bakanlıkça belirlenir.
a) Komisyonca; kırsal ekonomik alt yapı ile ekonomik yatırımların bütçeleri, Bakanlığın

destekleme politikalarına göre belirlenir. Ancak her biri için ayrılan bütçe, toplam bütçenin
%25’inden az olmamak üzere düzenlenir. Türkiye İstatistik Kurumu ve Kalkınma Bakanlığının
belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, işletme sayısı ve Kal-
kınma Bakanlığınca yayımlanan sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak illerin
katsayısı hesaplanır. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD II Programı kap-
samındaki illerin dışında kalan illerin katsayısı ayrıca üç ile çarpılmak suretiyle nihai katsayı
bulunur. Bu nihai katsayılara göre de illerin yaklaşık bütçesi belirlenir. 

b) İlin bütçesinin yeterli olması durumunda program teklif listesinde yer alan tüm baş-
vurular yatırım programına alınır. 

c) Ekonomik yatırımlar için bütçe yetersiz ise sektörel bazda ilin birinci öncelikli proje
konusunda en yüksek puan alan başvurudan başlanarak o il için belirlenen bütçe kapsamında
sırası ile diğer sektörlerin en yüksek puan alan projeleri programa alınır. Tüm sektörlerdeki bi-
rinci sırada yer alan projeler programa alındıktan sonra bütçe imkânları dâhilinde aynı yöntem
ile diğer projeler de programa alınmaya devam edilir.

ç) Kırsal ekonomik alt yapı yatırımları için bütçe yetersiz ise sektörel bazda ilin birinci
öncelikli proje konusunda en yüksek puan alan başvurudan başlanarak o il için belirlenen bütçe
kapsamında sırası ile diğer sektörlerin en yüksek puan alan projeleri programa alınır. Tüm sek-
törlerdeki birinci sırada yer alan projeler programa alındıktan sonra bütçe imkânları dâhilinde
aynı yöntem ile diğer projeler de programa alınmaya devam edilir.
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d) İl düzeyinde ekonomik yatırım ile kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından
herhangi biri için ayrılan bütçenin artması durumunda yatırım konuları arasında bütçe aktarımı
yapılır.

e) İllerin varsa artan bütçeleri toplanır ve bütçesi yetersiz olan illere katsayısı oranında
dağıtılır. Bu işleme programa ayrılan bütçe bitinceye kadar devam edilerek illerin yatırım prog-
ramı oluşturulur ve nihai değerlendirme kararı düzenlenir.

(3) Nihai değerlendirme kararı Genel Müdürlüğün onayı ile kesinleşir.
(4) Bakanlığın bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.
Değerlendirme sonuçlarının açıklanması
MADDE 32 – (1) Kesinleşen değerlendirme sonuçları Genel Müdürlükçe il müdürlük-

lerine yazılı olarak bildirilir. Ayrıca hibe desteğine hak kazanan başvuru sahiplerine ait proje
numaraları “www.tarim.gov.tr” internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir.

(2) İl müdürlükleri kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine on gün içerisinde
tebliğ eder.

Tatbikat projeleri ve kesin bütçelerin hazırlanması
MADDE 33 – (1) Başvuru aşamasında, tatbikat projelerini hazırlamamış olan proje sa-

hipleri hibe sözleşmesi imzalamadan önce mutlaka başvuru konusu ve amacına uygun tatbikat
projelerini ve kesin bütçelerini hazırlamak, ilgili yasalar gereğince alınması gerekli izin, ruhsat
ve onay işlemlerini tamamlamak zorundadırlar.

(2) Başvuru son tarihi ve nihai değerlendirme kararının bildirimi arasında geçen sürede
oluşacak girdi fiyatlarındaki değişimlerden dolayı ve/veya tatbikat projelerinin hazırlanması
aşamasında proje sahipleri hibe sözleşmesi öncesi bütçe revizyonu talebinde bulunabilirler.

a) Bütçe değişiklik talepleri kesinlikle hibeye esas proje tutarında bir artırıma neden
olamaz. Ancak hibeye esas proje tutarında artırım yapmamak şartıyla toplamı oluşturan gider
kalemleri arasındaki değişiklikleri içerebilir.

b) Hibeye esas proje tutarının üzerinde bütçe artırım talepleri ancak proje başvuru sa-
hibinin bu miktar işi ayni olarak hibe desteği dışında %100 kendisinin gerçekleştirmesi koşu-
luyla kabul edilebilir.

(3) Hibe sözleşmesi öncesi yatırım yeri değişikliği de dahil başvuruya esas projede ya-
pılacak değişikliklerin onaylanması il müdürlüğünün yetkisindedir.

(4) Yapılacak değişiklikler projenin konusunda, amacında ve niteliğinde bir değişikliğe
neden olamayacağı gibi değerlendirme kriterleri yönünden de herhangi bir puan azalmasına
neden olamaz.

Hibe sözleşmesi
MADDE 34 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürü ile hibe başvuru sahibi arasında akdedilir.
(2) Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından yayımlanan uygulama reh-

berinde tüm taraflara önceden duyurulur.
(3) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi aşamasında elektronik ağ üzerinden girişleri ya-

pılan bilgi ve belgeler ile 33 üncü madde gereğince yapılan değişiklikler ve hibe sözleşmesi
ekinde bulunması gereken diğer belgeleri de kapsayacak dosya sunarlar. Sunulan bilgi ve bel-
gelerin imzalı/paraflı olması gerekir.

(4) Başvuru sahiplerinin hibe kaynaklarından yararlanabilmesi için hibe sözleşmesi eki
dokümanları tamamlayarak hibe sözleşmesini imzalaması önkoşuldur.

(5) Kendilerine yapılan bildirimi takip eden yirmi gün içerisinde il müdürlükleri ile
hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değer-
lendirme sonuçları iptal edilir.

(6) Başvuru sahibi tarafından teslim edilen hibe sözleşmesi ekleri il müdürlüklerince
uygun bulunursa karşılıklı müzakere edilerek hibe sözleşmesi imzalanır.
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(7) Programa alınan projelerde 30 uncu maddede yer alan hibe başvurusunun reddedil-
me nedenlerinden herhangi birisinin hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce tespit edilmesi
halinde söz konusu başvuru sahipleri ile hibe sözleşmesi imzalanmaz.

Hibe sözleşmelerinde teminat alınması
MADDE 35 – (1) Ekonomik yatırımlarda proje sahibi, hibeye esas proje tutarının

%10’u tutarında süresiz limit dâhilinde banka teminat mektubunu hibe sözleşmesi ile birlikte
il müdürlüğüne verir veya hibe sözleşmesinde belirtilen hibeye esas proje tutarının %5’ini il
müdürlüğü adına açılacak bir hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teminat mektuplarının te-
yidi alındıktan sonra, defterdarlık muhasebe müdürlüğüne muhafazası için teslim edilir.

(2) Teminat mektuplarının toplam tutarı, hibeye esas proje tutarının %10’undan az ol-
mamak kaydı ile birden fazla bankadan teminat mektubu alınabilir.

(3) Nihai raporun onaylanması ve son ödemenin gerçekleşmesini takiben yatırımcının,
SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı bel-
geler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar
kendisine iade edilir.

(4) Hibe sözleşmesinin, sözleşmede yer alan nedenlerle fesih edilmesi halinde, yatı-
rımcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın teminat mektubu veya
hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.

Hibe sözleşmesi akdi
MADDE 36 – (1) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü ve başvuru sahibi arasında iki adet

olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış metninin bir adedi ve ekleri il mü-
dürlüğünde bir adedi de proje sahibince muhafaza edilir.

Hibenin nihai tutarı
MADDE 37 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde gösterilir ve önerilen büt-

çeye dayanır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai
tutarı, fiili gerçekleşmeler ve tahakkuklar sonrasında ortaya çıkar.

(2) Hibe miktarı, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve oranı kesinlikle aşamaz.
Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
MADDE 38 – (1) Proje sahibi, projeyi hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak icra

etmediği takdirde Bakanlığın ödemeleri yapmama ve/veya hibe sözleşmesini feshetme hakkı
saklıdır. Bu durumda Bakanlık, ayrıca hibe miktarını azaltabilir ve/veya hibe kaynaklarından
ödenmiş olan meblağların tamamen veya kısmen geri ödenmesini talep edebilir.

(2) Hibe sözleşmeleri devredilemez. Ancak yatırım sahibinin vefatı halinde talep etme-
leri durumunda kanuni mirasçılar ile hibe sözleşmesi tadil edilerek uygulamalara devam edilir.

ONUNCU BÖLÜM
Uygulamalar, Satın Almalar ve Ödemeler

Proje uygulamalarının izlenmesi
MADDE 39 – (1) Proje sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra, teklif ve kabul edilen

projeyi hibe sözleşmesi hükümlerine göre il müdürlüğünün bilgisi dâhilinde süresi içerisinde
uygulamaya başlar.

(2) Projelerin uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi, il proje yürütme birimlerince ya-
pılır. Gerek duyulması halinde il proje yürütme birimlerinde ilgili kamu kurumu elemanları da
görev alabilir.

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi ihtiyaç duyulduğunda Genel Müdür-
lükçe de yapılır.

(4) Yatırımcılar, proje ile ilgili gelişmeleri içeren ilerleme raporlarını üç ayda bir il mü-
dürlüğüne vermekle yükümlüdürler. Nihai rapor ile birlikte işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı
kullanma izin belgesi, demirbaş kayıt listesi, yatırıma ait fotoğraflar ile uygulama rehberinde
belirtilen belgeleri il müdürlüğüne ibraz etmekle yükümlüdür.
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(5) Proje uygulamalarının bu Tebliğ ve hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yü-
rütülmediğinin tespiti halinde, bu durum tutanağa bağlanarak tutanak tarihinden itibaren on
gün içerisinde proje sahiplerine uygulamaların hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yü-
rütülmesi konusunda il müdürlüğü tarafından bir ihtar yazısı yazılır ve konu hakkında Genel
Müdürlük on gün içerisinde bilgilendirilir.

(6) Yazının karşı tarafa tebliğ tarihini izleyen bir ay içerisinde projenin bu Tebliğ ve
hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yürütülmediğinin tespit edilmesi halinde il müdür-
lüğü fesih için Genel Müdürlüğün uygun görüşü doğrultusunda hibe sözleşmesinin fesih işle-
mini başlatır.

Satın alma ve uygulama sözleşmeleri
MADDE 40 – (1) Yatırımcılar, proje uygulamasında hibe kapsamında yapacakları in-

şaat, makine, ekipman ve malzeme satın alma işlemlerinde Bakanlık tarafından yayımlanan
satın alma kitabında belirtilen kurallara uygun hareket ederler.

(2) Yatırımcılar tarafından hazırlanacak ihale dokümanları keşif bedelleri, ihale sonu-
cunda imzalanacak uygulama sözleşmeleri tutarları ve uygulamalara ilişkin hakediş tutarları,
hibe sözleşmesinde o gider için belirtilmiş tutarın kesinlikle üstünde olamaz.

(3) Yatırımcılar, hibe sözleşmesi hükümleri ve proje tekliflerine uygun olarak yaptıkları
inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı
ve bir suretini yüklenicilerle sözleşme yapmadan önce il müdürlüğüne verirler. Yatırımcılar,
ihaleyi kazanan yüklenicilere ait vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna va-
desi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeyi de ihale dosyasında ibraz etmek zorundadır.

(4) İl müdürlüğü ihaleye esas satın alma belgelerini beş iş günü içerisinde inceler, iha-
lenin uygun olup olmadığı yatırımcıya yazılı olarak bildirilir ve ihaleye esas satın alma belge-
lerinin aslı yatırımcıya iade edilir.

(5) Satın alma işleminin il müdürlükleri tarafından uygun bulunmasından sonra, yatı-
rımcılar, yüklenici ile sözleşme yaparak sipariş mektubunu düzenler.

(6) İl proje yürütme birimi tarafından incelenen satın alma belgelerinin uygun bulun-
maması durumunda, yatırımcı satın alma işlemini uyarılar doğrultusunda yeniler.

(7) Yatırımcılar, sipariş mektupları ile imzalanan uygulama sözleşmelerinin aslı ve su-
retini, il proje yürütme birimlerine teslim ederler. Belgelerin suretlerinin aslına uygunluğu
onaylandıktan sonra belgelerin asılları yatırımcıya iade edilir.

(8) Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ihale ile ilgili satın alma belgelerini inceler.
Proje harcamalarının kontrolü
MADDE 41 – (1) Yatırımcılar, satın alınan inşaat, makine ve ekipman alım işlerine ait

fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini ekleri ile birlikte il müdürlüğüne teslim ederler.
(2) İl müdürlüğüne teslim edilen ödeme belgeleri; on beş gün içerisinde ilgili mevzuat,

hibe sözleşmesi ve proje amaçlarına uygunluğu açısından kontrol edilip onaylandıktan sonra
bu belgelere ait bilgilerin veri tabanına girişi yapılır. Her ayın on beşine kadar o aya ait hakediş
bilgilerini içeren veri tabanı çıktısı onaylanarak üst yazı ekinde Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Nihai rapor ve ekleri tamamlanmayan projenin son ödemesi yapılmaz. Son ödeme
tutarı da hibeye esas proje tutarının %20’sinden az olamaz.

Ödemeler
MADDE 42 – (1) Genel Müdürlük tarafından internet ortamında oluşturulmuş veri ta-

banına il müdürlüklerince uygun görülerek girişleri yapılan hakedişler Genel Müdürlükçe ya-
tırımcının hesabına aktarılır.

(2) Ayni katkıların son ödeme talebinden önce yatırımcı tarafından gerçekleştirilmiş ol-
ması gerekir. 

(3) Asıllarına uygunluğu onaylanmış ödeme ile ilgili eklerin bir sureti il müdürlüğü ta-
rafından muhafaza edilir. Genel Müdürlük gerekli görmesi halinde ödeme ile ilgili belgeleri
incelenmek üzere ister.
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(4) Program kapsamında, Bakanlıkça ve yatırımcılarca yapılacak her türlü ödemeler ve
teminat ödemeleri Türk Lirası olarak yapılır.

(5) 29/6/2008 tarihli ve 26921 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Teb-
liği (Seri: A Sıra No:2) gereğince yatırımcı tarafından her ödemede ve teminatın iadesi aşama-
sında vergi dairelerince verilecek vergi borcu olmadığına dair belge ile Sosyal Güvenlik Ku-
rumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gerekir.

Proje hesapları
MADDE 43 – (1) Yatırımcı, projenin uygulanmasına ilişkin hesaplara ait kayıtları dü-

zenli tutmak ve saklamakla yükümlüdür.
Hibe sözleşmesinde yapılacak değişiklikler 
MADDE 44 – (1) Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, projenin uygulamasını

zorlaştıracak veya geciktirecek herhangi bir durum veya bir mücbir sebep söz konusu ise hibe
sözleşmesi uygulamanın herhangi bir safhasında değişikliğe uğrayabilir ve/veya proje uygula-
masının tamamı veya bir kısmı askıya alınabilir.

(2) Proje uygulamasına ilişkin değişiklikler, hibe sözleşmesine yapılacak yazılı bir ekle
belirtilir. Hibe sözleşmesi değişim isteğinin kabul edilebilmesi için gerekçelerin detaylı olarak
açıklanması ve belgelerle desteklenmesi gerekir.

(3) Yatırım yeri değişikliği söz konusu olması halinde; yatırımcı bu talebini gerekçele-
riyle birlikte il müdürlüğüne iletir. İl proje yürütme birimi tarafından değişiklik talebinin uygun
görülmesi halinde talep il müdürlüğü tarafından Bakanlığa iletilir. Bakanlık, değerlendirme
sonrası kesin kararını il müdürlüğüne bildirir.

Bütçe içi değişiklikler
MADDE 45 – (1) Hibe sözleşmesinde bütçe içi değişiklikler, hibeye esas proje tutarında

bir artışa yol açmamak ve projenin temel amacını etkilememek şartıyla satın alma işleminden
önce bir kez yapılabilir.

(2) Bütçe içi değişiklikler, makine, ekipman, malzeme ve inşaat işleri bütçe kısıtlarına
aykırı olamaz.

(3) Hibeye esas proje tutarı içerisindeki makine, ekipman, malzeme ve inşaat işlerine
ait bütçe kalemleri arasındaki değişiklikler, aktarım yapılacak bütçe kalemi tutarının en fazla
%20’si oranında değişiklik gerçekleştirilebilir.

(4) Bu maddede belirtilen bütçe revizyonlarında, yatırımcı bütçe değişikliği talebini
gerekçeleri ile birlikte il müdürlüğüne bildirir. İl müdürlüğü tarafından uygun görülen bütçe
revizyonları takip eden ilk ödeme talebi ile birlikte proje toplam bütçesi tablosuna işlenir.

(5) Bütçe içi değişiklikler ayni katkıyı kapsamaz.
Uygulama sorumluluğu
MADDE 46 – (1) Yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygula-

maların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinden, doğru olarak
belgelendirilmesinden ve belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılarca gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak yapılmasından,
uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlen-
mesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünden, onaylanma-
sından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlükleri sorumludur.

Proje ile sağlanan ekipmanların mülkiyeti
MADDE 47 – (1) Proje sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine,

ekipman, teçhizat ve diğer malzemelerin mülkiyetini, yerini ve amacını proje yatırımının biti-
minden itibaren beş yıl içinde değiştiremez.

(2) Hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman ve malzemelerin
mülkiyetinin, yerinin ve amacının proje yatırımının bitiminden sonraki beş yıl içerisinde de-
ğiştirildiğinin il müdürlüğü tarafından tespiti halinde, ödenen hibe tutarı 21/7/1953 tarihli ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre hesaplanarak
gecikme zammı ile birlikte yatırımcıdan tahsil edilir.
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ON BİRİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Yaptırımlar

Denetim
MADDE 48 – (1) Program kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve

Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen
tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

Yaptırımlar
MADDE 49 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile bir-
likte geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri dü-
zenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutu-
lurlar.

(2) Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan öde-
meler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen üreticiler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme
programından yararlandırılmazlar.

(3) Yatırımcı, yatırımcının birinci derecede yakınları ve yatırımcıya ait şirketlerde ça-
lışanlar, hibe desteğinden yararlanılacak kendi yatırımlarına ait makine, ekipman ve malzeme
ile inşaat işleri için yüklenici olamazlar. Aynı zamanda satın almaya davet edilen yüklenici fir-
maların ortağı ya da hissedarı da olamazlar. Aksi halde hibe ödemesi yapılsa dahi bu Tebliğde
belirtilen usul ve esaslara göre yapılan hibe ödemesi geri alınır.

ON İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer desteklerden yararlanma
MADDE 50 – (1) Başvuruya esas proje için bu Tebliğ kapsamında verilecek destek dı-

şında hiçbir kamu kurum ve kuruluşunun desteklerinden, faiz niteliğindeki destekler hariç, ya-
rarlanılamaz. 

Örnek uygulamalar
MADDE 51 – (1) Seçilen örnek illerdeki tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar hariç

yeni yatırım tesislerinde, tesisin inşaatına başlanılmasından inşaatın sonlandırılmasına kadar
geçen sürede, tesisin büyüklüğüne göre belirli sayıda konulacak kameralar ile tesislerin yapım
ve izleme süresince takibi sağlanır. Bu görüntüleme işlemi zorunlu olup alınacak makine, ekip-
man ve malzeme yeni tesis başvuruları makine ekipman mal giderleri bütçe tablosunda göste-
rilir. 

(2) Örnek iller Çankırı, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Sinop illeridir. 
Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar
MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ gereği, programın genel uygulama usul ve esaslarına açık-

lık getirmek, destek sağlamak amacıyla Genel Müdürlük tarafından çıkarılan uygulama rehberi,
satın alma kitabı ve genelgeler “www.tarim.gov.tr” internet adresinde yayımlanır. Bu yayımlar,
bu Tebliğde belirtilen genel uygulama usul ve esaslarını belirler. Bu Tebliğde ve bu yayımlarda
yer almayan hususlarda ulusal mevzuat hükümleri ile Genel Müdürlüğün görüş ve talimatları
geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 53 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 54 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK

SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize

Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygula-

ma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/8/2016”

ibaresi “31/12/2016” olarak ve ikinci fıkrasında yer alan “31 Ağustos 2016” ibaresi “31 Aralık

2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e), (f), (g) ve

(ğ) bentleri eklenmiştir.

“e) 1/9/2016-30/9/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/1/2017,

f) 1/10/2016-31/10/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2017,

g) 1/11/2016-30/11/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2017,

ğ) 1/12/2016-31/12/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/3/2017,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan

“grup sözleşmesinin” ibaresi “sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş Hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinde yürürlüğe giren “Ek-7”,

1/10/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek tarifeli uçuşlar için kullanılmaya başlanıla-

caktır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/4/2016 29675

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/7/2016 29771
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YARGI BÖLÜMÜ

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

YARGI İLÂNLARI 

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/338 

Karar No : 2013/730 

Mahkememizin 28/10/2013 tarih ve 2013/338 Esas, 2013/730 Karar sayılı ilamı ile sanık 

ZEBAR SABIR KAREM KAREM hakkında, 10/05/2013 tarihinde iĢlediği iddia edilen EĢyayı 

gümrük iĢlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçu nedeniyle eylemine uyan 5607 Sayılı 

Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/1-10. maddesi uyarınca 1 YIL 8 AY HAPĠS ve 2000,00 TL 

ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 

Sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESĠNE, 3 yıl herhangi bir yükümlülük 

yüklenmeksizin denetime tabi tutulmasına, adli para cezasının yasal olarak ertelenmesine yer 

olmadığına, suça konu malların MÜSADERESĠNE, yargılama giderlerinin sanıklardan tahsili ile 

hazineye gelir kaydına, Müdahil kendisini vekille temsil ettirdiğinden 1.320,00 TL vekalet 

ücretinin sanıktan alınarak müdahile verilmesine karar verilmiĢtir. 

Kararın sanık Zebar Sabır Karem Karem'in bildirmiĢ olduğu yurtdıĢı adresine tebliğe 

çıkarıldığı ancak tebliğinin Bağdat Büyükelçiliğinin 09/06/2016 tarihli yazıları ile Irak'taki 

olağanüstü durum, teknolojik ve kurumsal alt yapı eksikliği nedeniyle yanıt alınamayabileceği 

belirtilerek bu hususun çalıĢmalarda göz önünde bulundurulması gerektiğinin belirtilmesi 

anlaĢıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE'DE 

ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, hükmün ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine 

yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yoluna 

baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 

 8599 

—— • —— 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2015/344 

Karar No : 2015/696 

Kullanmak için UyuĢturucu veya Uyarıcı Madde Satın almak, Kabul etmek, Bulundurmak 

ve Kullanmak suçlarından Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı TCK.nun 

191/1-4-a CMK. 223/2-a maddeleri gereğince BERAATĠNE karar verilmekle; 

Mehmet ve Melek oğlu 19/02/1973 Arapgir/Malatya nüfusuna kayıtlı halen Mevlana kapı 

Mah. Aynalı Bakkal Sokak No: 51/2 Fatih/Ġstanbul adresinde oturan HÜSEYĠN SAĞIR tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, 

Ġlan olunur. 8602 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF HURDA MALZEME SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠ VE DURUMU ĠTĠBARIYLA ĠHTĠYAÇ FAZLASI OLAN 

AġAĞIDA MÜFREDATI KAYITLI MUHTELĠF HURDA MALZEMELER KAPALI ZARFLA 

TEKLĠF ALINARAK ĠHALE SURETĠYLE AġAĞIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SATIġA 

ARZ EDĠLMĠġTĠR. 

MUHTELĠF Ġġ MAKĠNESĠ VE MUHTELĠF ARAÇ VE ARAÇ PARÇALARI, DĠZEL 

MOTOR, ELEKTRĠK ELEKTRONĠK MALZEME, MUHTELĠF ALÜMĠNYUM, MUHTELĠF 

PASLANMAZ, JENERATÖR, KOMPRESÖR VE KOMPRESÖR AKSAMLARI, 

MOTORSĠKLET VE BĠSĠKLET, TEZGAH, ALET VE MAKĠNA, YAĞ, MUHTELĠF YÜZER 

VASITA, AYIKLANMASI-SÖKÜMÜ EKONOMĠK OLMAYAN MALZEME, PĠK, 

MAKARALI ÇELĠK HALAT, ÇELĠK ÖZLÜ BANT LASTĠĞĠ, DEMĠR ÇELĠK TALAġI, 

SONDAJ BORUSU, LĠFT, MERMĠ ÇEKĠRDEĞĠ, D.ÇELĠK PROFĠL, HAFĠF VASIFLI PRES 

PAKETLĠK(KAPORTA) D.ÇELĠK, Ġġ MAKĠNASI PALETĠ VE TANK PALETĠ-TEKERĠ-

ZĠNCĠRĠ, SANAYĠ TĠPĠ ÇAMAġIR MAKĠNASI VE KURUTMALI ÜTÜ MAKĠNASI, LPG 

TANKLARI VE TÜP, I-U DEMĠR, GALVANĠZLĠ ÇELĠK HALAT, BASINÇLI TANK, 

BANDAJ TEKER MĠLĠ, STOK FAZLASI(ARAÇ VE Ġġ MAK.) MALZEME, D. ÇELĠĞE 

LASTĠK AKUPLELĠ TANK PALET, KARKAS VASFINDA DIġ LASTĠK HURDASI, 

POZĠTĠF DEPLASMANLI BLOWER, SOĞUTMA SĠSTEMĠ CĠHAZI, YAĞ REGÜLATÖRÜ, 

SU VE MAZOT POMPASI, ELEKTRĠK MOTORU VE DĠNAMOSU VB. MALZ. 

HURDALARI. 

ĠHALE TARĠHĠ ĠHALE SAATĠ ĠHALE YERĠ 

01 KASIM 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 

08 KASIM 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 

15 KASIM 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 

22 KASIM 2016 14.00 MERKEZ/ANKARA 

ġartnameler, Ankara MKE Hurda ĠĢletmesi Pazarlama ve SatıĢ Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/ĠZMĠR ve Seymen/ĠZMĠT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLĠFLER EN GEÇ YUKARIDA BELĠRTĠLEN TARĠHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA ĠġLETMESĠ PAZARLAMA ve SATIġ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERĠLMĠġ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununda belirtilen kapsam ve Ģekle 

uygun olacaktır.  

ĠĢletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniĢ bilgi için aĢağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 0 312 384 1065 - 0 312 384 03 07/175-174 

ALĠAĞA HUR. MD. : 0 232 625 1120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 0 318 224 2898 

SEYMEN HUR. MD. : 0 262 341 3797/124-126 9203/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediyesinden: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında Mesken Sahası [(E: 1.50 Hmax:Serbest 

(BüyükĢehir Meclisi'nin 21.12.2015 tarih ve 1449 sayılı Meclis Kararı ile imar planında yapı 

yüksekliği Serbest bırakılmıĢ alanlar için yapı yüksekliği 17 Kat ile sınırlandırılmıĢtır.)]’na isabet 

eden 15.000.000,00 TL muhammen bedelli, 450.000,00 TL geçici teminatlı Kozağaç Mahallesi 

27109 ada 15.629,83 m² miktarındaki 2 nolu taĢınmazın, 2886 sayılı Ġhale Kanunu ve Ģartnamesi 

dahilinde ―Kapalı Teklif‖ suretiyle satıĢı yapılacaktır. 

ġartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü – 

KamulaĢtırma Bürosu'nda bedelsiz görülebilir. 

Ġhale 02.11.2016 ÇarĢamba günü saat 15.45’de Meram Belediyesi hizmet binası içerisinde 

bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI 

a. T.C. VatandaĢlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.) 

b. ġartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız Ģartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 

c. Ġkamet Belgesi (Türkiye’de adres göstermek), 

d. Geçici teminatı yatırmıĢ olmak, 

e. Ġhaleye tüzel kiĢiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından ya da benzeri makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

f. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi ve imza sirküleri 

g Ġstekliler adına vekaleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiĢ vekaletname 

ve imza sirküleri 

h. Ortaklık giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi 

i Teklif Mektubu 

(Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.) 

TEKLĠF MEKTUPLARININ VERĠLMESĠ 

Ġhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 02.11.2016 ÇarĢamba günü saat 12.30’a 

kadar ihale evraklarını Ģartname hükümlerine göre hazırlayarak, Meram Belediyesi, Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. 

ÖDEME ġEKLĠ 

Ġhale bedeli %50’si peĢin kalanı 6 eĢit taksitle ve sözleĢme vergisi, damga vergisi, basın 

bedeli ile kesin teminat peĢinatla birlikte ödenecektir. (Katma değer vergisinden muaftır.) 

Ġlan olunur. 8979/1-1 
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BUZAĞI, DÜVE VE ĠNEK SATILACAKTIR 

Bor Mal Müdürlüğünden: 

 

Sıra Cinsi Adedi 

Toplam 

Bedeli (TL) 

Geçici 

Teminatı (TL) Tarihi Saati 

1 
BUZAĞI, DÜVE VE 

ĠNEK 
343 2.141.850,00 535.462,50 02.11.2016 14.00 

 

1 - Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen, taĢınırların satıĢ, 

ihalesi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile Bor 

Malmüdürlüğü Makam odasında teĢekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır. 

2 - Ġhale ile ilgili dosyalar ve Ģartname mesai saatleri dahilinde Bor Malmüdürlüğünde 

ücretsiz görülebilir 

3 - Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek kiĢilerin, nüfus cüzdanı suretini, T.C. kimlik numarasını, 

kanuni ikametgah belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kiĢilerinin, yukarıda belirtilen 

Ģartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki 

kuruluĢtan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ sicil kayıt belgesi ile tüzel kiĢilik adına ihaleye 

katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir 

noterlikçe tasdik edilmiĢ imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kiĢilerinin ise 

yukarıda belirtilen Ģartlardan ayrı olarak, tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte 

bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

4 - Ġstekliler ihale saatine kadar Ġhale Komisyonuna ulaĢması kaydıyla, Ġhale Kanunu 

hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, 

bu taktirde dıĢ zarfın üzerine komisyon baĢkanlığının adresi, hangi iĢe ait olduğu isteklinin adı 

soyadı ve adresi yazılması gerekir postadaki gecikmeler kabul edilmez Teminat mektubunun 2886 

sayılı Devlet Ġhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir 

5 - Teklifler yazılı olarak rakam ve yazı ile yazılarak istekli tarafından imzalanacak, 

Ģartname ve eklerini tamamen kabul ettiğini belirtilecek, teklif mektubu bir zarfa konulup 

kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık 

adresi yazılacak, zarfın yapıĢtırılan yeri, istekli tarafından imzalanıp mühürlenecektir. Bu zarf 

geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci 

bir zarfa konularak kapatılır. DıĢ zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin 

hangi iĢe ait olduğu yazılır. 

6 - Satılan malların taĢıma hammaliye, ihaleden doğan vergi, resim ve haçları alıcıya 

aittir. 

7 - SatıĢı yapılacak taĢınırlardan ayrıca KDV tahsil edilecektir 

8 - 667, 668, 669, 670 sayılı Olağan Üstü Hal Kanunu kapsamında çıkarılan Kanun 

Hükmünde Kararnameler uyarınca hakkında kovuĢturma ve soruĢturma yapılanlar ihaleye 

katılamaz. 

9 - Hayvanların teslim tarihine kadar ölmesi veya yavrulaması durumunda Ġhalede bedeli 

üzerinden yeniden fiyat hesaplaması yapılacaktır. 

10 - Komisyon gerekçesini belirtmek Ģartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr internet adresinden 

öğrenilebilir. 9145/1-1 
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TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜK SATILACAKTIR 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Satış 

Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2003/8 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ―Fon‖ tarafından amme borçlularından haczedilen, 

Adabank A.ġ.nin %94,4439625 oranındaki hisselerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Kurulunun ―Kurul‖ 18.12.2014 tarih ve 2014/297 sayılı kararı ile oluĢturulan ve 22.09.2016 tarih 

ve 2016/205 sayılı kararı ile ekleme yapılan "Adabank Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü", 5411 sayılı 

Bankacılık Kanununun 134 üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari 

ve Ġktisadi Bütünlük OluĢturan Mahcuzların SatıĢına ĠliĢkin Yönetmelik ―Yönetmelik‖ 

kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra 

yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale Ģartnamesinde ―ġartname‖ belirtilen 

kayıt ve Ģartlarla satıĢa çıkarılmıĢtır. 

TĠCARĠ VE ĠKTĠSADĠ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

―Kurul‖un 18.12.2014 tarih ve 2014/297 sayılı kararı ile oluĢturulan ve 22.09.2016 tarih 

ve 2016/205 sayılı kararı ile ekleme yapılan satıĢa konu ticari ve iktisadi bütünlük; Adabank 

A.ġ.nin hissedarlarına ait %94,4439625 oranındaki hisselerden oluĢmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"Adabank Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 60.000.000.- 

(AltmıĢmilyon) ABD Dolarıdır. 

ÖNYETERLĠLĠK BAġVURUSU VE KAPALI ZARFLARIN TESLĠMĠ 

―ġartname‖de belirtilen önyeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 23.11.2016 

tarihi saat 17:00’a (Türkiye saatiyle) kadar Adabank Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü SatıĢ 

Komisyonuna elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Önyeterlilik incelemesi neticesinde; Önyeterliliği Geçen Katılımcılar en geç ―Son Teklif 

Verme Tarihi‖ olan 28.11.2016 tarihi saat 17:00 a kadar ―SatıĢ Komisyonu‖na idari zarf, mali zarf 

ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluĢan kapalı zarflarını verebileceklerdir. 

TEMĠNAT 

Önyeterliliği Geçen Katılımcıların, ihaleye katılabilmek için ―Fon‖un T.C. Ziraat Bankası 

A.ġ. Levent ġubesi nezdindeki IBAN: TR 73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları 

hesabına 6.000.000.- (Altımilyon) ABD Doları nakit teminatı ―Adabank Ticari ve Ġktisadi 

Bütünlüğü Teminat Bedeli‖ açıklaması ile yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat 

dıĢında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmıĢ 

ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu ile cari değeri nakit teminatın %15 

fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz 

Tahviller de teminat olarak kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubunun veya T.C. Devlet 

Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin ―Fon‖ adına blokede 

tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiĢ belgenin ―ġartname‖de belirtilen idari zarfla verilecek 

diğer belgeler ile birlikte ―Son Teklif Verme Tarihi‖ne kadar ―SatıĢ Komisyonu‖na teslim 

edilmesi gerekmektedir. 

ĠHALE GÜNÜ, SAATĠ VE YERĠ 

Ġhale 29.11.2016 tarihinde, saat 11:00’da ―Fon‖un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/Ġstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. Ġhale kapalı zarfla 

verilen mali tekliflerin açılması ile baĢlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 

listesi (―Kısa Liste‖) oluĢturulduktan sonra, açık artırma aĢamasına geçilecektir. 
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KATILIM ġARTLARI 

1. Ġhaleye, ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile ilgili mevzuat 

hükümlerinde belirtilen Ģartlara haiz anonim Ģirketler katılabilir. 

2. Mali ġart: ―Önyeterlilik BaĢvurusu Sahibi‖nin mali Ģartı karĢılaması için kendisi ya da 

―Nihai Ana ġirket‖inin/―Nihai Ana ġirket‖lerinin; (a) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 3 üncü 

maddesinde tanımlanan ve Türkiye’de faaliyette bulunan Bankalarda baĢvuru tarihi itibariyle 

üzerinde kısıtlama bulunmayan asgari 200.000.000.- (Ġkiyüzmilyon) ABD Doları tutarında 

mevduatı olduğunu tevsik eden belge sunması ya da (b) 2014 yılı ve sonrasına ait olması Ģartıyla 

en son yayınlanan ve bağımsız denetim Ģirketlerince denetlenmiĢ konsolide mali tablolarında 

toplam özkaynaklarının (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 200.000.000.- (Ġkiyüzmilyon) 

ABD Doları tutarında olması gerekmektedir. (ĠĢbu mali Ģartın tespitinde; ―Önyeterlilik BaĢvurusu 

Sahibi‖nin kendisinin veya en fazla iki adet ―Nihai Ana ġirket‖inin özkaynaklarının toplamına 

bakılacaktır.) 

Mevduatın veya mali tabloların ABD Dolarından baĢka bir para cinsinden belirtilmesi 

halinde, bu para cinsini ABD Dolarına çevirmek için satıĢ ilanının Resmi Gazetede yayımlandığı 

tarihteki T.C. Merkez Bankası çapraz kuru esas alınacaktır. 

3. Önyeterlilik BaĢvurusu Sahibinin; (a) kendisinin (hissedarları dahil) (b) önyeterlilik 

Ģartlarını sağlayan Nihai Ana ġirketinin/ġirketlerinin (c) eğer varsa bu iki Ģirket arasında 

bağlantıyı sağlayan bağlantı Ģirketinin/Ģirketlerinin iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da 

tasfiye durumunda olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir. 

4. Ġhale sürecine katılamayacak kiĢiler ―ġartname‖nin 2.5. maddesinde belirtilmiĢ olup 

―Katılımcı‖nın, ―ġartname‖nin 2.5. maddesinde belirtilen ―Ġhale Süreci‖ne katılamayacak 

kiĢilerden olmadığını taahhüt etmesi gerekmektedir. 

5. ―ġartname‖de belirtilen diğer Ģartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

ĠNCELEME 

―ġartname‖ ―SatıĢ Komisyonu‖ tarafından, ―Fon‖un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/Ġstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

―Katılımcılar‖ ancak ―SatıĢ Komisyonu‖ onayını taĢıyan ―ġartname‖yi imzalayarak önyeterlilik 

baĢvurusunda bulunabilirler. ―SatıĢ Komisyonu‖ onayını taĢıyan ―ġartname‖yi satın almak 

isteyenlerin ―Fon‖un T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Levent ġubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 

5306 2864 3862 35 nolu ABD Doları hesabına, 5.000.- (BeĢbin) ABD Dolarını ―Adabank Ticari 

ve Ġktisadi Bütünlüğü ġartname Bedeli‖ açıklaması ile yatırmaları ve dekontu ―SatıĢ 

Komisyonu‖na elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

Önyeterliliği Geçen Katılımcılar (önyeterlilik belgelerinin son teslim tarihini 

beklemeksizin) ―ġartname‖ ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak Gizlilik Taahhütnamesini 

imzalayarak, ―Fon‖un T.C. Ziraat Bankası A.ġ. Levent ġubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 

0007 5306 2864 3862 35 no.lu ABD Doları hesabına 10.000.- (Onbin) ABD Dolarını ―Adabank 

Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü Tanıtım Kitapçığı ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli‖ açıklaması ile 

yatırmaları ve dekontu ―SatıĢ Komisyonu‖na elden teslim etmeleri Ģartıyla, ―Adabank Ticari ve 

Ġktisadi Bütünlüğü‖ ile ilgili genel bilgileri içeren Tanıtım Kitapçığını teslim alabilirler, 

―Adabank Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü‖ ile ilgili kağıt veya elektronik ortamlarda hazırlanan 

bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Bilgi Odası 25.11.2016 tarihine kadar açık 

tutulacaktır. 
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ĠHALE USULÜ 

Ġhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleĢtirilecek olup ―Kurul‖un onayı ile sonuçlandırılacaktır. ―SatıĢ Komisyonu‖ 

―ġartname‖deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren ―Katılımcılar‖ arasından açık 

artırma aĢamasına katılmaya hak kazananların ―Kısa Liste‖sini oluĢturur. Kapalı zarf aĢamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. ―Kurul‖ en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aĢamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahipleri arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peĢin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

―Kurul‖un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 

02.12.2016 günü saat 11:00’da (Türkiye saatiyle) ―Fon‖un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/Ġstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 

MÜKELLEFĠYETLER VE TAAHHÜTLER 

Ġhaleyi kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler ve taahhütler ―ġartname‖de 

düzenlenmiĢtir. 

GEÇMĠġ DÖNEM BORÇLARI 

―Yönetmelik‖in GeçmiĢ Dönem Borçları baĢlıklı 25 inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin ―Kurul‖ tarafından onaylanma tarihine kadar ―Yönetmelik‖ doğrultusunda iĢlemlerin 

tekemmül ettirilmiĢ olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

DĠĞER HUSUSLAR 

1 - Ġhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben ―Kurul‖ 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peĢin olarak ödenecektir. Ancak ―Kurul‖, 

en yüksek teklif veren teklif sahibinden ihalenin onay tarihinden önce, ihale bedelinin %50’sine 

kadar olan kısmını ―Fon‖ hesaplarına depo etmesini isteyebilir. 

2 - ĠĢbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dıĢında, tüm değiĢiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler ―Fon‖un aĢağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - ―Fon‖un ve ―SatıĢ Komisyonu‖nun ―ġartname‖de öngörülen süreleri ilan panosuna 

asmak suretiyle değiĢtirme hakkı saklıdır. 

4 - "Adabank Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki hisseler üzerinde hak ve 

alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 25.11.2016 tarihine kadar sıra cetveline esas bilgilerini 

―SatıĢ Komisyonu‖na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - ―Katılımcı‖nın, iĢbu satıĢ ilanının katılım Ģartları hükümlerini yerine getirerek ön 

yeterlilik aĢamasını geçip ihaleye iĢtirak etmesi, ―BDDK‖nın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 

ilgili mevzuat açısından yapacağı incelemede kazanılmıĢ hak teĢkil etmez. Bu konuda 

―BDDK‖nın ayrıca inceleme ve değerlendirme yapma yetkisi saklıdır. 

6 - Ġhale ile ilgili diğer hususlar ―ġartname‖de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü 

bilgi ―SatıĢ Komisyonu‖ndan alınabilecektir. ―SatıĢ Komisyonu‖nun adresi ve telefonları aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Adabank Ticari ve Ġktisadi Bütünlüğü 

SatıĢ Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143 

34394 Esentepe - Ġstanbul 

Tel: 0 212 340 24 29 

 0 212 340 22 33 

 0 212 340 23 58 

Fax: 0 212 288 49 63 9206/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK MADENCĠLĠK KABLO ADAPTÖRÜ VE ÇIKIġ BAġLIĞI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. Ġhsan Soyak Sok. No: 2 

ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372.252 40 00 (70 hat)   Fax: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Madencilik Kablo Adaptörü ve ÇıkıĢ BaĢlığı, 2 kalem 

b) Teslim yeri : Yerli Yükleniciler için: TTK muayene ve tesellüm 

ambarı 

  Yabancı Yükleniciler için: SözleĢmede belirtilen 

teslim limanı 

c) Teslim tarihi : 150 takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2016 ÇarĢamba saat 15:00 

c) Dosya no : 803 - TTK/E-140 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, ihale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

ğ) Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: Teklif edilen tüm malzemeler için Grup 1 Metan içeren ortamlara uygunluğunu gösteren 

ALSZ ATEX sertifika ile katalog teklifle birlikte verilecektir. 

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi, 

i) ġartnamenin 16. maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

j) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Bu ihalede kısmi teklif verilebilecektir. 

6 - Ġhale yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi MithatpaĢa 

Mahallesi 67090-Zonguldak ve TTK ANKARA Misafirhanesi 7. Cad. (AĢkabat Cad.) 19. Sok. 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA adresinde görülebilir ve aynı adreslerden 20,00 TL karĢılığı temin 

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

8 - Teklifler 16.11.2016 ÇarĢamba saat 15.00’e kadar TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı 

Bülent Ecevit Caddesi No. 2 MithatpaĢa Mahallesi 67090-Zonguldak adresine verilebilecek ve 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden Ġdaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢmesi düzenlenecektir. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabii değildir. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz mal, hizmet alımları ve yapım iĢleri ile ilgili yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 9194/1-1 
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1 ADET FULL HD LAPAROSKOPĠK GÖRÜNTÜLEME SĠSTEMĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi 

ihtiyacı ―1 Adet Full HD Laparoskopik Görüntüleme Sistemi‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 03/11/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9173/1-1 
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GENEL AĞ ÖRÜN (WEB) UYGULAMALARI SUNUM SĠSTEMĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ihtiyacı Genel Ağ Örün 

(WEB) Uygulamaları Sunum Sistemi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine; Mevcut Sunucu 

SanallaĢtırma, Ġzleme ve Yönetim Yazılımı Güncellenmesinin ise kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Vmware markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.  

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, markası, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 27/10/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 15.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin Genel Ağ Örün (Web) 

Uygulamaları Sunum Sistemi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine; Mevcut Sunucu 

SanallaĢtırma, Ġzleme ve Yönetim Yazılımı Güncellenmesinin ise kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Vmware markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 9172/1-1 
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MARDĠN HAVALĠMANI MÜDÜRLÜĞÜ MEVCUT KAPALI DEVRE TV (CCTV) 

SĠSTEMĠNĠN ĠLAVE ALANLARI KAPSAYACAK ġEKĠLDE GENĠġLETĠLMESĠ 

DHMĠ ĠHALE YÖNETMELĠĞĠNĠN 14. MADDESĠNE GÖRE 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Mardin Havalimanı Müdürlüğünden: 

Ġhale Dosya Numarası : 2016/01 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : KIZILTEPE YOLU ÜZERI 14. KM ÜZERI KIZILTEPE 

YOLU 01  47100 - KIZILTEPE / MARDĠN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 482 312 3400 - 0 482 313 34 04 

c) Ġhale Dokümanının  

    Görülebileceği adres : Mardin Havalimanı Müdürlüğü Satın Alma ve Ġkmal ġefliği 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı-1 adet ―DHMĠ Mardin havalimanı 

Müdürlüğü Mevcut Kapalı Devre TV (CCTV) Sisteminin 

Ġlave Alanları Kapsayacak ġekilde GeniĢletilmesi 

b) Teslim yeri : Mardin Havalimanı Müdürlüğü Binası 

c) Teslim tarihi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip en fazla 20 (yirmi) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Mardin Havalimanı Müdürlüğü Terminal binası C Blok 2. 

Kat toplantı salonu. KIZILTEPE YOLU ÜZERI 14. KM 

ÜZERI KIZILTEPE YOLU 01  47100 - KIZILTEPE / 

MARDĠN 

b) Tarihi ve saati : 11.11.2016 Cuma Günü, Saat 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

Odası belgesi. 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

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

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

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

4.1.5. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

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

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.3.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Son üç yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kesin kabul iĢlemleri tamamlanan 

ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

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

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

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

1 - Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

2 - Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 

3 - Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4 - Ġsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiĢ olan teklif ettiği mala iliĢkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 

5 - Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 

4.2.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, iĢletim ve bakımı için üreticinin Türkiye’de 

bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmıĢ satıĢ, servis ve 

garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi, 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 

 

4.2.4. Ġstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine iliĢkin taahhütname verecek olup, bu 

hususa iliĢkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmıĢ yedek parça listesini, bu listede yedek 

parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır. 

4.2.5. Teknik ġartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar 

(kataloglar). Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması 

gerekmektedir. 

4.2.6. Ġstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. 

ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini, 

4.2.7. Ġstekli firma, ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 

belgesini, 

4.2.8. Ġstekli cihazlara ait broĢür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, 

CD/DVD’leri, 

ĠĢ ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak ―CCTV sistemi ile bu sistemlerin entegrasyonunun bir 

bütün halinde gerçekleĢtirildiği iĢler‖ kabul edilecektir. 

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

6 - Bu ihaleye yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli 

malı teklif eden istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %12 (Yüzde On iki) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TL (ĠKĠYÜZ Türk 

lirası)karĢılığı aynı adresten Ġstekliler tarafından yetkili kiĢilerce imzalanmıĢ isteklilerin adres, 

vergi numarası vb. bilgileri ile birlikte C Blok 1. Kattaki Satın Alma ve Ġkmal ġefliği odasından 

satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMĠ Mardin Havalimanı Müdürlüğü Terminal 

binası içerisinde C Blok 1. katta bulunan Satın Alma ve Ġkmal Ģefliği adresine elden teslim 

edilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, ihale üzerine 

bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede, iĢin 

tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihalede KuruluĢumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teĢkil eden iĢi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 

tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 9159/1-1 
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PVC ĠZOLELĠ BĠR VEYA ÇOK TELLĠ, BAKIR ĠLETKENLĠ BĠR VEYA  

ÇOK DAMARLI (NYY) 0,6/1 KV KABLO SATIN ALINACAKTIR 

ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünden: 

Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor ĠĢletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

1.000 Metre 3x240+120 mm² PVC izoleli bir veya çok telli, bakır iletkenli bir veya çok damarlı 

(NYY) 0,6/1 Kv kablo alımı iĢi Ģartnameler ile sözleĢme esasları dahilinde Açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt No : 2016/412618 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor ĠĢletme Müdürlüğü Yeniköy Yolu Üzeri 12. 

Km. Bigadiç / BALIKESĠR 

b) Telefon ve Fax Numarası : 0 - 266 - 633 72 21- 22 / 633 72 23 

c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : bigadic11@etimaden.gov.tr 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 1.000 Metre 3x240+120 mm² PVC izoleli bir veya 

çok telli, bakır iletkenli bir veya çok damarlı 

(NYY) 0,6/1 Kv kablo alımı.  

b) Teslim Yeri : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor ĠĢletme Müdürlüğü Merkez Ambarı 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç 

Bor iĢletme Müdürlüğü Toplantı Salonu Bigadiç/ 

BALIKESĠR 

b) Tarih ve Saati : 31/10/2016 Pazartesi Günü Saat:14.00  

4 - Ġhaleye Katılabilme ġartları ve Ġstenilen Belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1.1. ġekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan teklif mektubunu,  

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

belgesini; 

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

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

olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi, 

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

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 

 

4.1.4. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 

konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak 

edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesini, 

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

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

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

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

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

belge,  

4.1.8. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,  

4.1.9. Ġstekliler TS IEC 60502-1, IEC 60502-1, VDE 0276-603 belgeleri ve izin verilen 

iĢletme sıcaklığı: 70°C ile izin verilen kısa devre sıcaklığı: 160°C özelliklerini gösterir 

dokümanları ihale aĢamasında belgelendirecektir. 

4.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, ve 4.1.3. maddelerinde yer alan 

belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak  

4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır  

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 

5 - Ġhale dokümanı aĢağıda belirtilen adreste görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir. 

Ġhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler: 

- Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor ĠĢletme Müdürlüğü  

Yeniköy yolu üzeri 12. Km. Bigadiç/BALIKESĠR (Tel: 0 - 266 - 633 72 21 - 22) 

6 - Teklifler en geç ihale tarihi olan 31/10/2016 Pazartesi Günü Saat: 14.00’e kadar 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Ġnsan Kaynakları Birimi Evrak - HaberleĢme ve ArĢiv ĠĢlemlerine 

verilmiĢ olacaktır. 

7 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza 

ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp ĠĢletme 

Müdürlüğümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. 9161/1-1 

—— • —— 

1.500 TON ÇĠMENTO (±%20 TOLERANSLI) (TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE) 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2016/419773 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 - AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr 
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1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 1.500 Ton Çimento (±%20 Toleranslı) (Teknik Ģartnameye göre) satın alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 01/11/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHĠSAR - Ġhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve ĠBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHĠSAR VAKIFBANK ġUBESĠ - TR230001500158007282440204 

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 9084/1-1 

—— • —— 

DUVAR TAKVĠMĠ GÖSTERGESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı'nın ihtiyacı olan 300.000 adet duvar takvimi 

göstergesi (3x33 cm, naylon, kırmızı) alımı iĢi 01 Kasım 2016 Salı günü saat: 14.30'da teklif alma 

usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Ġhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi ücretsiz olarak yukarıda belirtilen adresten temin 

edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: THK Genel BaĢkanlığı (0 312) 303 73 77 - 78 - 80 9200/1-1 

—— • —— 

TERMAL TESĠSLERĠ ĠÇERĠSĠNDE BULUNAN ÇAY OCAĞI, KAFETERYA, 

BAY VE BAYAN KESE HĠZMET YERLERĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

Kızılcahamam Jeotermal Anonim Şirketinden: 

Ġlçemiz Akçay Mahallesi E-89 Karayolu kenarına Yabanabat Termal Tesisleri binası 

içerisindeki mülkiyeti Ģirketimize ait Çay ocağı, Kafeterya ve Bay ve Bayan Kese Hizmet yeri 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Ġhale Usulü ile 03.11.2016 

tarihinde saat: 15.00’da Jeotermal Anonim ġirketi toplantı salonunda Yönetim kurulu huzurunda 

yapılacak ihale ile kiraya verilecektir. Ġhaleye ait Ģartname bedeli mukabilinde Jeotermal A.ġ. 

Muhasebe Servisinden alınabilir.  

Ġlgililere ilan olunur. 9155/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Zonguldak Alaplı Organize Sanayi 

Bölgesine ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Hükümet Konağı Kat: 3 Alaplı/ZONGULDAK 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı  :Alaplı Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, 

atıksu, yağmursuyu ve Telekom inĢaatlarından 

müteĢekkil altyapı yapım iĢi. 

b) Yapılacağı yer : Alaplı/ZONGULDAK 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2016 B.F. ile) : 11.541.650 TL 

f) Geçici Teminatı : 807.915,50 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat   159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03/11/2016 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda 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, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin 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 Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az %80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer iĢe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

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

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede 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 Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 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 ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat   155 nolu odasında 

veya Zonguldak Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Hükümet Konağı 

Kat: 3 Alaplı/ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

Yolu. 2151 Cad. No: 154    1. Kat   155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.  

 9074/2-2 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından: 

1 - 5686 sayılı Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. Maddesinin 

1. Fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı uygulama Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince terk 

talebinde bulunulan 5 (beĢ) Adet Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı sahalar, 2886sayılı Devlet 

ihale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri 

yapılacaktır. 

a) 6 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : BĠTLĠS 

Ġlçesi : GÜROYMAK 

Köyü-Mevkii : GÖLBAġI 

Ruhsat Alanı : 4807,98 Hektar 

Pafta No : VAN K48d1 

Taban Ġhale Bedeli : 29.000,00 TL 

Geçici Teminat : 870,00 TL 

Ġhale Tarihi : 01/11/2016 

Ġhale Saati : 11.00 

 

Ruhsat Koordinatları : 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa  (Y) 241700 240300 240300 238900 239000 

Yukarı  (X) 4283000 4283000 4282000 4279600 4284000 

 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa  (Y) 249800 249749 240300 241700 241700 

Yukarı  (X) 4284000 4282778 4282000 4282000 4283000 

 

 11.Nokta 12.Nokta    

Sağa  (Y) 249749 249600    

Yukarı  (X) 4282778 4279200    

 

b) 7 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : BĠTLĠS 

Ġlçesi : GÜROYMAK 

Köyü- Mevkii : ÇUKUR 

Ruhsat Alanı : 4662,37 Hektar 

Pafta No : VAN K48d4 

Taban Ġhale Bedeli : 29.000,00 TL 

Geçici Teminat : 870,00 TL 

Ġhale Tarihi : 01/11/2016 

Ġhale Saati : 11.15 
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Ruhsat Koordinatları: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa  (Y) 238850 249600 249500 238700 

Yukarı  (X) 4279500 4279150 4275000 4275000 

 

c) 15 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : BĠTLĠS 

Ġlçesi : TATVAN 

Köyü- Mevkii : ÇĠLHUR 

Ruhsat Alanı : 4898,56 Hektar 

Pafta No : VAN K48c4 ve K48d3 

Taban Ġhale Bedeli : 29.000,00 TL 

Geçici Teminat : 870,00 TL 

Ġhale Tarihi : 01/11/2016 

Ġhale Saati : 11.30 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa  (Y) 265000 265000 264852 265000 265000 

Yukarı  (X) 4274000 4269833 4269650 4269638 4267000 

 

 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa  (Y) 258000 258000 

Yukarı  (X) 4267000 4274000 

 

c) 25 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : BĠTLĠS 

Ġlçesi : TATVAN 

Köyü- Mevkii : NEMRUT DAĞI MEVKĠĠ 

Ruhsat Alanı : 4385,79 Hektar 

Pafta No : VAN K48d2 – K48d3  

Taban Ġhale Bedeli : 29.000,00 TL 

Geçici Teminat : 870,00 TL 

Ġhale Tarihi : 01/11/2016 

Ġhale Saati : 11.45 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa  (Y) 252007 252000 252000 250000 250000 

Yukarı  (X) 4276995 4276994 4277000 4277000 4278354 
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 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa  (Y) 250569 250911 252946 256760 256760 

Yukarı  (X) 4278374 4279600 4281092 4279919 4278000 

 

 11.Nokta 12.Nokta 13.Nokta 14.Nokta 15.Nokta 

Sağa  (Y) 258000 260000 260000 252010 252007 

Yukarı  (X) 4276280 4275795 4274000 4274000 4276995 

 

c) 29 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsat Sahası: 

Ġli : BĠTLĠS 

Ġlçesi : GÜROYMAK 

Köyü- Mevkii : DEĞĠRMENKÖY 

Ruhsat Alanı : 3238,35 Hektar 

Pafta No : VAN K47c2 – K47c3 – K48d1 – K48d4 

Taban Ġhale Bedeli : 29.000,00 TL 

Geçici Teminat : 870,00 TL 

Ġhale Tarihi : 01/11/2016 

Ġhale Saati : 12.00 

 

Ruhsat Koordinatları: 

 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa  (Y) 238991 239000 238926 238866 238850 

Yukarı  (X) 4283596 4284000 4280758 4279499 4279500 

 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 10.Nokta 

Sağa  (Y) 238812 761309 243415 758071 758042 

Yukarı  (X) 4278347 4274797 4271630 4272472 4280343 

 

 11.Nokta 12.Nokta 

Sağa  (Y) 761018 760924 

Yukarı  (X) 4280198 4283501 

 

Ġhale Tarihi : 01/11/2016 saat: 11:00’da baĢlayacak, 15’er dakika 

ara ile ihaleler yapılacaktır. 

2 - Ġhale ġartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer  : Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğü. 

b) Hangi ġartlarda Alınacağı : Ġhaleye girecek olan isteklilerin Ģartname ve eklerini 

100,00-TL bedel karĢılığında satın almaları 

zorunludur. Ġstenildiğinde ihale Ģartname ve ekleri 

ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarı yazılı 

adreste görülebilir. ġartname bedeli, Bitlis Ġl Özel 

Ġdaresi, Strateji GeliĢtirme Müdürlüğüne yatırılacaktır.  
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3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Bitlis Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Encümen toplantı salonu. 

b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu 45. Maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü. 

4 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Bitlis Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Encümen toplantı salonu. 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 01/11/2016/11:00 

5 - Ġhaleye Katılma Belgeleri:  

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 

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

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi, 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

3 - T.C Kimlik numarasını içeren yıl içerinde alınmıĢ, onaylı nüfuz cüzdanı sureti 

c) Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1 - ġirketin kuruluĢ statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı jeotermal Kaynaklar 

ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

aslı ve onaylı bir sureti. (son üç ayda alınan) 

2 - Yönetim onaylı imza sürküleri, 

3 - Tüzel kiĢi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almıĢ oldukları Vekaletnameyi 

ibraz Edeceklerdir.  

d) Bitlis Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul 

Edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi. 

e) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen muhammen bedeli %3’ü oranında geçici teminat 

vereceklerdir. 

f) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu. 

g) KesinleĢmiĢ Vergi borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmıĢ belge. 

h) KesinleĢmiĢ Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibariyle alınmıĢ belge. 

6 - Ġhale bedeli KDV peĢin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması 

durumunda dahi ihale bedeline iliĢkin KDV peĢin olarak ödenecektir. 

7 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 

üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. 

8 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesinde ve ilanda ön görülen belgelerin 

aslını veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karĢılığında en geç ihale saatine kadar, 

ihale komisyonu baĢkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. 

9 - Belirtilen tarih ve saten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 

müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

10 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 

Ġlan olunur. 8975/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İçişleri Bakanlığından: 

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV ĠLANI 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Mülki Ġdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam 

adayı alınacaktır. 

Sınava BaĢvuru ġartları 

● Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki en az 

dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak. 

● 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK’nın 48/A 

maddelerinde yer alan Ģartlara haiz olmak. 

● 01 Ocak 2016 tarihi itibariyle 35 yaĢını bitirmemiĢ olmak (01.01.1981 ve daha sonraki 

tarihlerde doğanlar). 

● Askerlikle iliĢiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmıĢ veya erteletmiĢ veya yedek 

sınıfa geçirilmiĢ olmak. 

Sınavın Tarihi ve Süresi 

● Sınav, 17 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 09.30’da 

baĢlayacaktır. 

● Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi: 40 soru için 100 dakika 

olacaktır. 

Sınavın Ġlanı ve BaĢvuruların Alınması 

● Adaylar baĢvurularını, 02-10 Kasım 2016 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM baĢvuru 

merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr Ġnternet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini 

yatırarak baĢvurularını tamamlayacaklardır. 

Sınava GiriĢ Belgesinin Düzenlenmesi 

BaĢvurusunu yapan ve sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından, adayların 

hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava GiriĢ Belgesi 

düzenlenecektir. 

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi 

● Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda 

gerçekleĢtirilecektir. 

● Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr 

Ġnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday Ģifresi girerek edinecekleri Sınava GiriĢ 

Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Üzerinde soğuk damga, 

güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya 

daktilo ile sonradan yazılmıĢ veya ilave edilmiĢ olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik 

süresi bitmiĢ pasaportlar kabul edilmeyecektir. 

● Sınav için gerekli olan iki adet kurĢunkalem, silgi, kalemtıraĢ, peçete her bir aday için 

ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan ―Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına GiriĢ KoĢullarına 
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ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları 

ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları 

gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. 

Sınav Konuları 

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, 

verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar 

vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Sınavda adaylara, en az 16 açık uçlu 

sorudan oluĢan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluĢan Alan Bilgisi 

uygulanacaktır. Soruların, konular içerisindeki yaklaĢık oranı aĢağıdaki gibi olacaktır: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 

(%5), Türkiye’nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve Türkiye’de DemokratikleĢme ve Ġnsan 

Hakları (%10) ile ilgili sorulardan, 

Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), Ġdare Hukuku (%20), Türkiye’nin Ġdari 

Yapısı (%8), Türkiye’de Mahalli Ġdareler (%7), Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluĢacaktır. 

Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara aynı 

sorular sorulacaktır. 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

● Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan 

cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM’de taranıp adaydan bağımsızlaĢtırılarak elektronik 

ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları 

cevapları değerlendirmeye alınacaktır. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz 

önünde bulundurularak, en az iki puanlayıcı tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında 

değerlendirilecektir. Söz konusu puanlayıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı 

vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir baĢka puanlayıcı tarafından tekrar değerlendirilecek ve 

bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate alınacaktır. 

● Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılar tarafından soru 

bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puanı 

olarak belirlenecektir. Her test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve 

standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak 

her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara 

dönüĢtürülecektir. 

● Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma 

katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile 

çarpılarak toplanacak ve bu Ģekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacaktır. 

● Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham 

Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak Ģekilde puanlara 

dönüĢtürülecek ve bu puan Genel BaĢarı puanı olacaktır. 

● 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı 

adaydan baĢlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen 

kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı 
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puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 

yapılacak mülakata çağrılacaklardır. 

● Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi 

tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluĢacak nihai baĢarı listesi ĠçiĢleri Bakanlığının internet 

adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. 

Yedek liste ilan edilmeyecektir. 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin 

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday Ģifreleri ile 

öğrenebileceklerdir. Ġnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

Sınav Sonuçlarına Ġtiraz ve Ġnceleme Talepleri 

● Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik 

ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin Ġnternet sayfasında yer alan 

―Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve ĠĢlem Ücretleri‖ konulu duyuru doğrultusunda 

Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye baĢvurmalıdırlar. Sınav sorularına iliĢkin 

itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iĢ günü içerisinde aynı Ģekilde yapılmalıdır. 

● Adaylar sınavda kullanmıĢ oldukları kendi soru-cevap kitapçığını ―Adaylar Tarafından 

Dilekçe Gönderilmesi ve ĠĢlem Ücretleri‖ konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM’de (Ankara’da) 

inceleyebilirler. 

Sınav Ücreti ve Tahsili 

Sınava girecek adaylar 02-11 Kasım 2016 tarihleri arasında, ÖSYM’nin internet 

sayfasında yer alan ―ÖDEMELER‖ alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 150,00 TL 

(%18 KDV dâhil) sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi 

yapmamalıdır. Adaylar, sınava baĢvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme 

iĢlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve ĠçiĢleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. 

Fazla ya da yersiz ödeme yapan kiĢilere herhangi bir iade yapılmayacaktır. 

Diğer Hususlar 

● BaĢvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, baĢvuru süresi tamamlandıktan sonra 

engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile 

ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu 

durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta 

içerisinde ÇarĢamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaĢtırılmalıdır. 

● Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen 

süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

● BaĢvuru koĢullarını taĢımayan adayların sınav baĢvuruları iptal edilecek, bina/salon 

atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava GiriĢ Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda 

baĢarılı olsalar dahi ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak 

ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama iĢlemleri iptal edilecektir. 

● Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM’nin internet sitesinde bulunan Sınav 

Protokolünde yer almaktadır. 

Duyurulur. 9168/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9202/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9202/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9202/3/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9202/4/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9202/5/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 
 9202/6/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9178/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9178/2/1-1 
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Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2014/176541 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

T C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI                         

YÜKSEKÖĞRETĠM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ Sağlık 

Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 

Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe BURSA/NĠLÜFER 

Adresi 

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 

DÖNER SERMAYE ĠġLETME 

MÜDÜRLÜĞÜ 16059 

GÖRÜKLE NĠLÜFER BURSA 

Tel-Faks 
(0 224) 295 41 98 

(0 224) 295 41 99 

Posta Kodu 16059 E-Mail dsim@uludag.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
GATE ELEKTRONĠK SANAYĠ VE 

TĠCARET ANONĠM ġĠRKETĠ 
 

Adresi 

BATI SĠTESĠ MAHALLESĠ 2330. 

SOKAK NO: 1/A,B,C     

YENĠMAHALLE ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3890020694  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ANKARA TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
108913  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9197/1-1 
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Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel 

Müdürlüğünden:  

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9195/1-1 
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İller Bankası Anonim Şirketinden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI 

(Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama ĠĢleminin Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Veren Mahkeme 

Kararı Nedeniyle) 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/183160 

2. Yasaklama Kararını Veren Bakanlık/Kurum Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Ġller Bankası A.ġ. Yatırım 

Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Çukurambar/ANKARA 

Adresi 
Kızılırmak Mahallesi Ufuk 

Üniversitesi Caddesi No: 12  
Tel 0 312 508 77 02 

Posta 

Kodu 
06510 E-Mail yatirimkoordinasyon@ilbank.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararı Kaldırılan 

Gerçek veya Tüzel KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıların 

Adı/Unvanı 
ġal ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret 

Anonim ġirketi 
 

Adresi 
CemalpaĢa Mah. Toros Cad. Sular 

Apt. Asma Kat Seyhan/ADANA 
 

T.C Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
7980618910  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adana  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 13124  

6. Yasaklama Süresi  
7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a- 4734 

KĠK 
(  ) 

b- 4735 

KĠSK 
(  ) 

8. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının 

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarih ve Sayısı 
18.06.2016 tarih ve 29746 sayılı Resmi Gazete 

9. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama Kararının 

Kaldırılmasının Nedeni 

Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama ĠĢleminin 

Yürütülmesinin Durdurulması Yönünde 

Mahkeme Kararı 

10. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklama ĠĢleminin Yürütülmesinin Durdurulması Kararını Veren 

Mahkemenin 

Adı Ankara 4. Ġdare Mahkemesi Esas No: 2016/2876 Karar Tarihi 26.09.2016 

 9169/1-1 
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Işık Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 
Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda belirtilen kadroya 
öğretim üyesi alınacaktır. 

BaĢvurularda Gerekli Belgeler:  
BaĢvuru Dilekçesi,  
ÖzgeçmiĢi,  
Diploma Örnekleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik Belgeleri) onaylı, 

Bilimsel çalıĢma ve yayınlarından, 4’er takım,  
BaĢvurular için yurtdıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 
 

Fakülte Bölüm Unvan Adet Açıklama 

Fen Edebiyat 
Fakültesi 

Matematik Doçent 1 

- Matematik Bilim Alanında Doçent unvanına sahip 
olmak, 

- Kompleks Fonksiyonlar Teorisi ve kompleks 
mertebeden Janowski yıldızıl log-harmonik 
fonksiyonlar alanlarında uluslararası yayınlar 
yapmıĢ olmak. 

 
BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür. Ġlanla ilgili tüm bilgiler 

Üniversitemizin http://www.isikun.edu.tr adresinde yer almaktadır. 9190/1-1 
—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR   

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016 - 169 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016 - 2187 ġANLIURFA 
Adıyaman ili, Merkez ilçe, Palanlı Köyü’nde yer alan, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.08.2009/919 sayılı kararı ile Palanlı Kaya Mezarları 

I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen alanının, koordinatlarının haritasında 

belirtilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 

22.07.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 
Adıyaman ili, Merkez ilçe, Palanlı Köyü’nde yeralan, Palanlı Kaya Mezarları I.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı tescilinin devamına, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 11.08.2009/919 sayılı kararı ile belirlenen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna; 

Ancak koordinatları belirtilmediğinden yeniden hazırlanan ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı 

haritanın uygun olduğuna, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 
kararı doğrultusunda: 

Palanlı Kaya Mezarları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. 

Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.  

6. Sit Alanı Sınırlarının çevresindeki 100 metrelik mesafede zemine müdahale eden 

herhangi bir uygulama yapılmaz. Patlayıcı madde kullanılamaz. 
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 

 

 
 9104/1-1 



21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.06.178 

Toplantı Tarihi ve No : 21.09.2016-202 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.09.2016-6845 ADANA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 01.00.343 

Toplantı Tarihi ve No : 20.09.2016-201 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.09.2016-6791 ADANA 

Adana ili, Seyhan ilçesi, DöĢeme Mahallesinde yapılacak imar planlarına esas olmak 

üzere görüĢ talebine ve alana yönelik bilgi belge talebine iliĢkin Adana Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü'nün 17.08.2015 gün ve 3364 sayılı yazısı, Seyhan Ġlçe Belediyesi Kentsel 

DönüĢüm Müdürlüğü'nün 18.01.2016 gün ve 47 sayılı yazısı, mülga Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.04.1999 gün ve 3392 sayılı, 30.07.2004 gün ve 31 

sayılı, 24.03.2011 gün ve 6928 sayılı kararları, Bölge Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 

05.08.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Adana ili, Seyhan ilçesi, DöĢeme Mahallesinde yapılacak imar planları çalıĢmaları 

kapsamında, alanda yer alan, mülkiyeti TCDD’ye ait, 4229 ada, 10 parselde yer alan 2. grup 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığına yönelik hazırlanan kararımız eki koruma alanı 

haritalarının uygun bulunduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.16/269 A.D.K 

Toplantı Tarihi ve No : 25.8.2016-185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.8.2016-3567 ANKARA 

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çamalan Mahallesinde kaçak kazı sonucu tespit edilen 

nekropol alanının I ve III. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesiyle ilgili alınan Ankara 1 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.05.2016 gün ve 3327 sayılı kurul 

kararı gereği iletilen  Çevre ve ġehircilik Bakanlığına Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 

11.05.2016 gün ve 7863 sayılı-- Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğünün 18.05.2016 gün ve 106035 sayılı- ĠLBANK A.ġ. Mekansal Planlama 

Dairesi BaĢkanlığının 16.05.2016 gün ve 12049 sayılı- Ankara Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 20.05.2016 gün ve 437  sayılı- Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri 

Genel Müdürlüğünün DSĠ Etüt, Planlama ve Tahsisiler Dairesi BaĢkanlığının 25.05.2016 gün ve 

354512 sayılı – Karayolları Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğünün 01.06.2016 gün ve 130360 

sayılı- Ankara Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 31.05.2016 gün ve 483 sayılı- Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü  06.06.2016 gün ve 420035 sayılı 

kurum görüĢleri yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çamalan Mahallesinde kaçak kazı sonucu tespit edilen 

nekropol alanının I ve III. Derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, 1/10 000 ölçekli haritada 

verilen koordinatların sit sınırı olarak onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 

658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1. ve 3. Maddesinde belirtilen hükümlerinin ―GeçiĢ Dönemi yapılanma 

koĢulu‖ olarak belirlenmesine, Soğukkuyu köyünde yer alan tescilli türbenin bakımının yapılması 

gerektiğinin ilgili Kurumlara önerilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.02/150 A.D.K 

Toplantı Tarihi ve No : 25.8.2016-185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.8.2016-3560 ANKARA 

Ankara ili, AyaĢ ilçesi, Cuma Mahallesi 29 parselde güneĢ enerji santrali amacıyla 

yapılmak istenen Nazım ve Uygulama imar planı çalıĢması esnasında tespit edilen arkeolojik sit 

alanının tescil edilmesiyle ilgili olarak alınan Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulunun 26.05.2016 gün ve 3368 sayılı kurul kararı gereği iletilen ĠLBANK A.ġ. Genel 

Müdürlüğünün 20.06.2016 gün ve 15443 sayılı - Çevre ve ġehircilik Bakanlığına Mekansal 

Planlama Genel Müdürlüğünün 20.06.2016 gün ve 10355 sayılı- Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 22.06.2016 gün ve 130683 sayılı - Orman ve 

Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğünün DSĠ Etüt, Planlama ve Tahsisiler 

Dairesi BaĢkanlığının 28.06.2016 gün ve 445239 sayılı - Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi BaĢkanlığı 19.07.2016 gün ve 17667 sayılı – Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 21.07.2016 gün ve E-425236 sayılı- 

Ankara Valiliği Çevre ve ġehircilik Müdürlüğünün 25.07.2016 gün ve E-21842 sayılı- Ankara 

Valiliği Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 02.08.2016 gün ve 21356 sayılı kurum 

görüĢleri yazısı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 10.08.2016 gün ve 144628 

sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, AyaĢ Ġlçesi, Cuma Mahallesi, 101 ada 29 parselde yapılmak istenen GüneĢ 

Enerji Santrali  proje alanının yüzey incelemesi esnasında tespit edilen arkeolojik alanın I. derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, karar eki haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak 

onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, 

Koruma ve Kullanma KoĢulları’na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1. ve III. 

Maddesinde belirtilen hükümlerinin ―GeçiĢ Dönemi yapılanma koĢulu‖ olarak belirlenmesine, söz 

konusu hazırlanacak imar planı üzerine sit sınırlarının da iĢlenerek onaylanmak üzere kurulumuza 

sunulması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 14.00/887 A.D.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 25.8.2016-185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.8.2016-3577 ANKARA 

Bolu ili, Merkez ilçe, Çukurören köyünde tespit edilen tümülüsün tescil edilmesiyle ilgili 

olarak alınan Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.05.2016 gün 

ve 3333 sayılı kararı gereği kurum görüĢlerinin iletildiği Bolu Valiliği Çevre ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 18.05.2016 gün ve 1909 sayılı- Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 18.05.2016 gün ve 105806 sayılı- Bolu Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve 

Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 25.05.2016 gün ve 4148 sayılı- Karayolları Genel Müdürlüğü 

Etüt Proje ve Çevre Dairesi BaĢkanlığının 20.05.2016 gün ve 208746 sayılı yazısı – Karayolları 

Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğünün 01.06.2016 gün ve 30319 sayılı yazısı – ĠLBANK A.ġ. 

Genel Müdürlüğünün Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 16.06.2016 gün ve 15337 sayılı 

yazısı – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü 06.06.2016 gün ve 

20913469-101.29.02-E- 420036 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda 

Bolu ili, Merkez ilçe, Çukurören köyünde tespit edilen tümülüsün I. derece arkeolojik sit 

olarak tescil edilmesine, 1/4000 ölçekli haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak 

onaylanmasına, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararının 1. maddesinde belirtilen koĢulların ―geçiĢ dönemi yapılanma koĢulu‖ olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 37.08/61 A.D.K. 

Toplantı Tarihi ve No : 25.8.2016-185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.8.2016-3598 ANKARA 

Kastamonu ili, Daday ilçesi, Uzbanlar Köyü AĢağıyazı Mevkii 302 parselde kaçak kazı 

sonucunda tespit edilen arkeolojik alanın tescil edilmesi talebine iliĢkin Müdürlüğümüzün 

11.05.2016 gün ve 21335995.165.02/37.08.61-1028 sayılı yazısı- kurum görüĢlerinin iletildiği 

kurum görüĢlerinin iletildiği ĠLBANK A.ġ. Genel Müdürlüğünün 24.05.2016 gün ve 44812147-

202-99-E.12564 sayılı- - Kastamonu Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 

08.06.2016 gün ve E.6461 sayılı-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü 06.06.2016 gün ve 420029 sayılı- Kastamonu Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünün 02.03.2015 gün ve 2378 sayılı- Kastamonu Valiliği Çevre ve ġehircilik 

Müdürlüğünün 09.06.2016 gün ve 2846 sayılı-Daday Orman ĠĢletme Müdürlüğünün 14.06.2016 

gün ve 1335669 sayılı- Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Devlet Su ĠĢleri Etüt, Planlama ve Tahsisler 

Dairesi BaĢkanlığının 30.06.2016 gün ve 420863 sayılı kurum görüĢleri yazısı okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kastamonu ili, Daday ilçesi, Uzbanlar Köyü, AĢağıyazı Mevkii 302 parselde kaçak kazı 

sonucunda tespit edilen arkeolojik alanın I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, 1/5000 

ölçekli haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak onaylanmasına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları’na 

iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1. Maddesinde belirtilen hükümlerinin ―GeçiĢ 

Dönemi yapılanma koĢulu‖ olarak belirlenmesi, söz konusu arkeolojik alanda yapılan kaçak 

kazıyla ilgili suç duyurusunda bulunulmasına iliĢkin prosedürün baĢlamıĢ olası nedeniyle yeniden 

yasal soruĢturma açılmasına gerek olmadığına, kaçak kazı çukurlarının can ve mal güvenliği 

açısından Müze Müdürlüğü denetiminde ilgili yerel makamlarca üzerinin kapatılmasına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL III NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 26.08.2016 - 243 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.08.2016 - 3045 ĠSTANBUL 

Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Ortaköy Mahallesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar 

Yüksek Kurulunun 14.12.1974 tarih ve 8172 sayılı kararıyla Doğal ve Tarihi Sit Alanı olarak 

tespit ve ilan edilen, 24.06.1983 tarih ve 15175 sayılı kararı ile de sınırları belirlenen Boğaziçi Sit 

Alanında, 22/07/1983 tarihinde yürürlüğe giren 1/5000 ölçekli Boğaziçi Nazım Ġmar Planında 

Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesinde, 01/09/1995 tarihli 1/1000 ölçekli Köyiçi 

Uygulama Ġmar Planında Konut Alanında kalan, ―Arsa‖ vasıflı, Ģahıs mülkiyetine ait, 54 ada, 7 

parsele iliĢkin, 54 ada, 13 parsel yanında yer aldığı belirtilen boĢ parsel üzerindeki tarihi sarnıcın 

bakımsız ve üzeri çöplerle neredeyse görünmez bir durumda olduğu belirtilerek temizlenmesi ve 

korunmasının talep edildiği 17.06.2016 tarih ve 1922 evrak kayıt numaralı isimsiz baĢvuru, Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.06.2016 tarih ve 8264 sayılı yazısı eki BĠMER baĢvurusu, Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 20.07.2016 tarih ve 9637 sayılı yazısı eki BĠMER baĢvurusu, 

01.08.2016 tarih ve 2282 evrak kayıt numaralı uzman raporu ile ekleri okundu, 34.10. 2755 sayılı 

iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;    

Ġstanbul Ġli, BeĢiktaĢ Ġlçesi, Ortaköy Mahallesi, 54 ada, 7 parselde yer alan kubbeli 

yapının 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. Maddesinde tanımlanan 

nitelikleri taĢıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 

I olarak belirlenmesine, parsel sınırlarının korunma alanı olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda 

hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapının özgün fonksiyonunu araĢtıran 

sanat tarihi raporu ile birlikte Kurulumuza iletilmesine, söz konusu yapının korunmasına yönelik 

gerekli tedbirlerin ilgilileri ve Belediyesince alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 20 03 83 

Toplantı Tarihi ve No : 30.09.2016-140 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.09.2016-5535 AYDIN 

Denizli Ġli, Çal Ġlçesi, Kabalar Mahallesi, Kavlaklık Mevkiinde bulunan 2863 Sayılı 

Kanun kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı tespit edilen 

Arkeolojik YerleĢim Alanının tescil edilmesi talebine iliĢkin Denizli Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 17.03.2016 tarih ve 1442 sayılı yazısı ve eki; Denizli Müze Müdürlüğü 

Uzmanlarınca hazırlanan 14.03.2016 tarihli teknik rapor ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 27.09.2016 tarihli rapor okundu. Ekler ve konuya iliĢkin 

tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Denizli Ġli, Çal Ġlçesi, Kabalar Mahallesi, Kavlaklık Mevkii’nde bulunan Kabalar 

Mahallesi Arkeolojik YerleĢim Alanının, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiğinden 

kararımız eki 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği Ģekliyle I.(Birinci) ve 

III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit‖ olarak tescilinin uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit 

sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına, söz 

konusu taĢınmazların tapu kayıtlarında yer alan ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ 

Ģerhine iliĢkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.06.2016 tarih 

ve 2353 sayılı yazısı ile talep edilen bilgi ve belgelere iliĢkin olarak Çal Tapu Müdürlüğü’nün 

07.06.2016 tarih ve E.1328917 sayılı yazısında; kadastro tespiti sırasında kadastro tutanağına 

iĢlenildiği ve herhangi bir Koruma Bölge Kurulu kararına rastlanılmadığı belirtilen tapunun 133 

ada; 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 37,38, 39, 40, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63 ve 171 parsellerdeki ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlığı‖ Ģerhi terkin iĢleminin ilgili Tapu Müdürlüğünce yapılarak, Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında ilgili Kadastro 

Müdürlüğünce kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirtilen alandaki parsellerin 

tespitinin yapılarak tapunun beyanlar hanesine I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit‖ 

Ģerhi verilmek üzere Tapu Müdürlüğüne iletilmesi ve sonucundan Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.13/1158 

Toplantı Tarihi ve No : 21.07.2016-180 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.07.2016-4836 ĠZMĠR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.08-746 

Toplantı Tarihi ve No : 11.08.2016-182 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.08.2016-4883 ĠZMĠR 

 

 



Sayfa : 116 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 

 

 
 9115/1-1 



21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 RESMÎ GAZETE Sayfa : 117 

 

 



Sayfa : 118 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 

 



21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 



Sayfa : 120 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 

 



21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 RESMÎ GAZETE Sayfa : 121 

 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 

 



21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 RESMÎ GAZETE Sayfa : 123 

 



Sayfa : 124 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 

 



21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 RESMÎ GAZETE Sayfa : 125 

 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 

 



21 Ekim 2016 – Sayı : 29864 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 21 Ekim 2016 – Sayı : 29864

Sayfa

1

16

16

18

45

47

51
52
74

117

İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK
— Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

GENELGELER
— İdarelere Verilen Dilekçeler Hakkında 2016/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
–– Mali Eylem Görev Gücü (FATF) IV. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve

Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları ile İlgili 2016/22 Sayılı Başbakanlık
Genelgesi

TEBLİĞLER
— Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

Hakkında Tebliğ (No: 2016/37)
— Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması

Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

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.


