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—— • ——

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                        T.C.
     CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 25 Şubat 2018
         68244839-140.01-3-79

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Şubat 2018

      69471265-305-13637

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Şubat 2018

      68244839-140.03-50-114

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Şubat 2018

      69471265-305-13638

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Şubat 2018

      68244839-140.03-51-115

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Şubat 2018

      69471265-305-13660

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Şubat 2018

      68244839-140.03-55-119

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Şubat 2018

      69471265-305-13640

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Şubat 2018

      68244839-140.03-52-116

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Şubat 2018

      69471265-305-13647

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Şubat 2018

      68244839-140.03-53-117

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           23 Şubat 2018

      69471265-305-13648

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 23 Şubat 2018

      68244839-140.03-54-118

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Ekonomi Bakanlığından:
EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/10/2014 tarihli ve 29148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ekonomi
Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının (f) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından veya bu Bakanlıkça izin ve-
rilen özel bilgisayar kurslarından ya da yükseköğretim kurumları bünyesindeki eğitim kuru-
luşlarından bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya bitirdiği okulun ders müfreda-
tında en az iki dönem bilgisayar kullanımıyla ilgili ders aldığını belgelemek,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ 
VE KAYIT ALTINA ALINMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hastalıklarının daha etkin kontrolünü sağla-

mak amacıyla, sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin kimliklendirilerek elektronik ortam da dâhil
olmak üzere kayıtlarının düzenli tutulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam 
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sahipli köpek, kedi ve gelinciklerin bireysel olarak

kimliklendirilmesini, kimliklendirmede kullanılacak yöntemi, malzeme tipi ve özelliklerini,
kimliklendirilen hayvanlar ile bunların bulundukları işletmelerin veya sahiplerinin kayıt altına
alınmasını, kayıt altına alınan hayvanlara düzenlenecek belgeleri, denetim ve kontrol ile idari
yaptırımlara ilişkin hususları kapsar.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan hayvanların kimliklendirilmesi, kayıt-
larının tutularak TSK’nın kendi veri tabanlarında bilgilerin saklanması, kontrol ve denetim iş-
lemleri bu Yönetmelik çerçevesinde Bakanlıkla iş birliği içerisinde TSK ilgili birimleri tara-
fından yapılır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/10/2014 29148

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

12/5/2017 30064
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(3) Bu Yönetmelik sahipsiz hayvanlar ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulu-
nan ev hayvanlarını kapsamaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri,

Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 7 nci ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanım ve kısaltmalar 
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
b) Ev Hayvanı: Bu Yönetmelikte geçen sahipli köpek, kedi ve izinli ev ve süs hayvanı

üretim merkezinde üretilen gelincikleri,
c) Ev hayvanı sahibi: Ev hayvanların mülkiyet hakkını üzerinde bulunduran 16 ve üzeri

yaşta gerçek veya tüzel kişiyi, 
ç) Genel Müdürlük: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,
d) Hayvan barınağı: Hayvanların sahiplendirilinceye veya alındığı ortama geri bırakı-

lıncaya kadar rehabilite edildiği ve bu süre içerisinde geçici olarak barındırıldığı tesisi,
e) İl/ilçe müdürlüğü: İl/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüklerini,
f) İşletme: Bu Yönetmelik kapsamında bulunan hayvanların, veteriner muayenehane,

poliklinik ve hayvan hastaneleri dışındaki, üretildiği, alınıp satıldığı, devamlı veya geçici olarak
tutulduğu, yetiştirildiği veya beslendiği herhangi bir tesis, kuruluş veya etrafı çevrili açık alan
çiftliği durumunda bulunduğu çevreyi,

g) İş yeri veteriner hekimi: Ev ve süs hayvanları üretim, satış, barınma ve eğitim yerleri
ile buralardaki hayvanların her türlü hijyenik ve sağlık sorunları ile koruyucu önlem ve aşıla-
malardan sorumlu veteriner hekimi, 

ğ) Kanun: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve
Yem Kanununu,

h) Mikroçip: İçinde 15 karakterli kod numarası bulunan ve deri altına özel bir cihazla
uygulanan, elektronik tanımlama malzemesini, 

ı) Okuyucu: Ev hayvanlarına belli bir uzaklıktan tutularak, uygulandığı hayvana ait
mikroçipteki bilgileri görüntüleyen tarayıcıyı,

i) Pasaport: Ev hayvanı için düzenlenmiş içerisinde hayvana ve sahibine ait bilgileri
içeren bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen belgeyi,

j) Resmî veteriner hekim: Bu Yönetmelik kapsamında verilen görevleri Bakanlık adına
yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,

k) Sahipli hayvan: Ev, işyeri, arazi ve benzeri sınırlar içinde gerçek ya da tüzel kişilik
tarafından korunulan hayvanları,

l) Sahipsiz hayvan: Barınacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve
arazisinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrolü ya da
doğrudan denetimi altında bulunmayan evcil hayvanları,

m) Serbest veteriner hekim: 9/3/1954 tarihli ve 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesle-
ğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği
İşlere Dair Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etme yetkisine sahip veteriner hekimi,

n) TSK: Türk Silahlı Kuvvetlerini,
o) Yetkili veteriner hekim: Resmî veya serbest veteriner hekimi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yetki, Sorumluluk ve Yükümlülükler

Yetki ve sorumluluk
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik çerçevesindeki ev hayvanlarının kimliklendirilmesi,

kayıt altına alınması, mikroçip basımı ve dağıtımı ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesinde Ba-
kanlık yetkilidir. Bakanlık, gerektiğinde bu yetkinin bir kısmını veya tamamını kontrol ve de-
netimi altında olmak şartıyla yeterli altyapıya sahip, ev hayvanları konusunda faaliyet gösteren
kurum, kuruluş, gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

(2) Genel Müdürlük; hayvan hareketleri ve sağlığına yönelik bilgisayar destekli ve Ba-
kanlık hayvan kayıt sistemi ile ilişkilendirilecek veri tabanının oluşturulması, il/ilçe müdür-
lükleri arasında bilgi akışının sağlanması, il/ilçe müdürlükleri ile yetki verilmesi halinde yetki
verilen kurum veya kuruluşların çalışmalarının kontrolü, denetimi ve eğitimi ile merkezi veri
tabanının geliştirilmesi, işletilmesi ve işlemlerin uygulanması ile yetkili, görevli ve sorumlu-
dur.

(3) İl/ilçe müdürlüğü; kendi yetki, görev ve sorumluluk sahasında bulunan ev hayvan-
larının kimliklendirilmesinde kullanılacak cihazların, bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uy-
gunluğunu onaylamak, ev hayvanlarını bireysel olarak kimliklendirmede kullanılacak numa-
raların işletmelere tahsisini sağlamak, işletmelerdeki ev hayvanlarının kontrol ve denetimlerini
yapmak, kontrollere ilişkin raporlar hazırlamak, yetki verilmesi halinde yetki verilen kurum
veya kuruluşların çalışmalarının kontrolü, denetimi ve eğitimini sağlamak, bu Yönetmelik hü-
kümlerinin ihlal edilmesi halinde gerekli yaptırımları uygulamak ve bu Yönetmeliğin ilgili
diğer hükümlerini uygulama konularında yetkili, görevli ve sorumludur.

(4) Ev hayvanı sahibi; ev hayvanlarının kimliklendirilmesini sağlamak, doğum, ölüm,
kayıp, sahip değişikliği ile ilgili bilgileri il/ilçe müdürlüğüne süresi içerisinde bildirmekle so-
rumlu ve yükümlüdür. Ev hayvanı sahibi bu Yönetmelikte yer alan yükümlülüklerini yerine
getirmemesinden, eksik ya da hatalı vermiş olduğu beyanları nedeniyle oluşacak tüm olum-
suzluk ve hatalardan sorumludur. Ev hayvanı sahipleri ev hayvanlarının her türlü bakım ve
beslenmesinden sorumlu olup, ev hayvanlarını terk edemezler. Ev hayvanı sahipleri 16 yaşından
gün almış fakat 18 yaşını doldurmamış ise bu Yönetmelik çerçevesinde belirlenen sorumlu-
luklar veli ve/veya vasisine aittir.

Sağlık şartları
MADDE 6 – (1) Ev hayvanlarının sağlık şartları ile ilgili olarak aşağıdaki yükümlü-

lüklerin yerine getirilmesi zorunludur:
a) Hayvanlara yapılmış olan kuduz aşıları pasaporta işlenir.
b) Ekinokokkus multiokularis etkeninin tedavisi yapılması durumunda bu bilgiler pa-

saporta işlenir.
c) Kuduz antikor titrasyon testleri Bakanlıktan çalışma izni bulunan, Uluslararası Proficiency

Test programlarını takip eden ve testlerde başarılı olan laboratuvarlarda yapılır. 
ç) Kuduz aşılarının etkinliğini izlemek için serolojik testlerin doğrulaması Avrupa Bir-

liği Kuduz Referans Laboratuvarında yapılır.
d) Kuduz aşıları minumum 12 haftalıktan itibaren yapılır.
e) Kuduz antikor titrasyon testini gerçekleştirmek için gerekli olan kan örneği yetkili

veteriner hekim tarafından alınır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kimliklendirme ve Kayıt Altına Alma

Sistemin unsurları
MADDE 7 – (1) Ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına ilişkin

bilgi sistemi aşağıdaki unsurlardan oluşur:
a) Ev hayvanlarının kimliklenmesi için mikroçip ve okuyucudan oluşan kimlikleme

araçları,
b) Pasaport belgeleri,
c) Bilgisayar destekli veri tabanı,
ç) Ev hayvanlarına takılan mikroçiplerin seri numaralarının ve ev hayvanı sahipleri ile

adreslerinin kaydedildiği kayıt defteri.
Bilgi erişimi
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük bu Yönetmelik çerçevesindeki tüm bilgilere; il/ilçe

müdürlüğü de kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki bilgilere erişebilir. Bakanlık, ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi gizliliğinin ve korunmasının sağlanması şartıyla, ilgili
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilere, gerekli önlemleri alarak paydaşların uygun şartları
haiz olmaları halinde bu bilgilere erişimleri için izin verebilir. Bu bilgiler arasında kişisel ve-
rilerin bulunması halinde, bu nitelikteki veriler gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak
24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine uygun şe-
kilde ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Ev hayvanlarının kimliklendirilmesi
MADDE 9 – (1) Kimliklendirme ISO 11784 standartı ve HDX ya da FDX-B teknolo-

jisine uygun mikroçip ile yapılır.
(2) Mikroçip uygulaması veteriner hekimler tarafından veya veteriner hekim gözeti-

minde veteriner sağlık teknisyeni/veteriner sağlık teknikeri tarafından yapılır.
(3) Yeni doğan ev hayvanının sahibi Ek-1’de yer alan Beyanname ile doğum tarihinden

itibaren en geç üç ay içinde il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapmakla yükümlüdür. 
(4) Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları on beş gün içinde veri taba-

nına kaydedilir. 
(5) Veri tabanına kaydedilmiş ev hayvanlarına ait aşı uygulaması, sahip değişikliği gibi

pasaporttaki ve veri tabanındaki bilgilerin değişmesi halinde değişikliğin bildirilmesini takiben
en geç on beş gün içinde yeni bilgilerin kayıt edilmesi zorunludur. 

(6) Mikroçip, iki skapula arasına veya sol tarafta boynun kulağa yakın kısmına deri al-
tına uygulanır. 

(7) Mikroçip, ISO 11785 sayılı standarda uygun okuyucular tarafından okunmalıdır. 
(8) Kontrolleri esnasında mikroçipi okunamayan ya da düştüğüne kanaat getirilen ev

hayvanları için sahibinin ibraz ettiği belge veya bilgiler ile veri tabanındaki bilgiler doğrultu-
sunda yeniden mikroçip uygulaması yapılır.

(9) Daha önce ISO 11784 sayılı standarda uygun olarak kimliklendirilen ev hayvanla-
rının çip bilgilerinin ISO 11785 sayılı standarda uygun okuyucular tarafından okunması duru-
munda bu hayvanlara yeniden çip takılmaz.

Mikroçiplerin gerçek ve tüzel kişiliklere tahsisi ve uygulanması
MADDE 10 – (1) Gerektiğinde üzerinde bireysel tanımlama numaraları bulunan mik-

roçipler, Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından
kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki gerçek ve tüzel kişiliklere tahsis edilebilir.
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(2) Gerektiğinde üzerinde bireysel tanımlama numaraları bulunan mikroçipler, Bakan-
lıkça belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde ilgili il/ilçe müdürlüğü, serbest veteriner hekim,
kurum ya da kuruluşlar tarafından kendi görev, yetki ve sorumluluk sahasındaki ev hayvanla-
rına uygulanır.

Pasaport ile ilgili işlemler
MADDE 11 – (1) Ev hayvanı sahibi, ev hayvanlarına ait pasaportların kaybolması, ça-

lınması veya imhası halinde en geç altmış gün içinde durumu bağlı bulunduğu il/ilçe müdür-
lüğüne bildirir. Ev hayvanı sahibinin talebi üzerine il/ilçe müdürlüğü on beş gün içinde ev hay-
vanları için yeniden pasaport düzenler.

Kimliklendirilmiş ev hayvanlarının satışı, el değiştirmesi, kayıp ve ölüm hâli
MADDE 12 – (1) Ev hayvanlarının sahip değişikliği işlemi için Ek-3’te yer alan Ev

Hayvanı Sahip Değişikliği Belgesi, yurtdışından ithal edilmiş hayvanlar için ise ithalat belge-
sinin bir örneği ve varsa pasaportu ile altmış gün içerisinde ev hayvanının yeni sahibi, il/ilçe
müdürlüklerine başvurur. Resmî veteriner hekim tarafından veri tabanı ve pasaportuna, sahip
değişikliği işlenir. İthal edilmiş hayvanlar için yeni pasaport düzenlenir.

(2) Sahipsiz hayvanların hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere ve-
rilmesi halinde 12/5/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvanların
Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin Ek-4’ünde yer alan Sahipsiz Hayvan Edinme
Formu ve varsa hayvanın sağlık karnesi ile sahiplendirme tarihinden itibaren en geç altmış gün
içerisinde il/ilçe müdürlüklerine başvurulur. Resmî veteriner hekim tarafından hayvan için yeni
pasaport düzenlenir ve veri tabanına kaydedilir. Gerektiğinde, Bakanlık ev hayvanı sahibinden
ek bilgi ve belge talep edebilir. 

(3) Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç altmış gün içeri-
sinde ev hayvanı sahibi durumu il/ilçe müdürlüğüne bildirir. Resmî veteriner hekim tarafından
ev hayvanının durumu veri tabanına işlenir.

(4) Terk edilmiş hayvanı bulan kişilerin bu hayvanları sahiplenmek istemeleri halinde
Ek-1’de yer alan Beyannameyi doldurarak il/ilçe müdürlüklerine kayıtlarını yaptırırlar. Eğer
hayvanın resmî kayıtlarda daha önce sahipli olduğuna dair bilgi ve bulguya rastlanırsa önceki
sahibine durum ivedilikle bildirilir ve ev hayvanını gelip teslim alması için otuz gün süre verilir.
Bu süre içerisinde ev hayvanı yediemin olarak bulduğunu beyan eden ve kayıt için müracaatta
bulunan kişiye teslim edilir. Süre sonunda sahibinin hayvanını teslim almaması halinde yeni
sahibi adına kaydı yapılır. Tebligata rağmen hayvanını teslim almaya gelmeyen kişiler hayvanı
terk etmiş olarak değerlendirilir. 

(5) Barınak yetkilileri, 1 Nisan tarihi başlangıç olmak üzere her üç ayda bir, son üç ay
içerisinde sahiplendirilen hayvanlara ait sahiplendirme formlarının birer nüshasını il/ilçe mü-
dürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.

Denetim ve kontroller
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işletmelerin denetim ve kontrolleri

Genel Müdürlük veya ilgili il/ilçe müdürlüğü tarafından yılda en az bir kez yapılır. 
Masraflar
MADDE 14 – (1) Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına

ilişkin masraflar ev hayvanı sahipleri tarafından karşılanır.
(2) Sahipli ev hayvanlarının kimliklendirilmesi araçlarının uygulama ücreti Bakanlıkça

belirlenir. 

Sayfa : 92                               RESMÎ GAZETE                                 26 Şubat 2018 – Sayı : 30344



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Veri Tabanı ve Kayıt

Bilgisayar destekli veri tabanı
MADDE 15 – (1) Genel Müdürlük tarafından 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak

bilgisayar destekli bir veri tabanı kurulur. Bu Yönetmelik gereği kaydedilen tüm bilgiler süresiz
olarak söz konusu bilgisayar destekli veri tabanında saklanır. Bilgisayar destekli veri tabanına
kaydedilen kişisel veriler ise 6698 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mev-
zuata uygun olacak şekilde ve süre ile saklanır.

Veri tabanında bulunması gereken bilgiler
MADDE 16 – (1) Bilgisayar destekli veri tabanında asgari aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Mikroçip numarası, yeri, yerleştirildiği tarihi,
b) Pasaport numarası,
c) Ev hayvanı sahibinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adresi, posta kodu, telefon

numarası,
ç) Aşılara ait; aşının adı, imalatçı firma, parti no, son kullanma tarihi, aşılama tarihi,

geçerlilik tarihi (aşının verdiği bağışıklık süresi), 
d) Aşıyı uygulayan; veteriner hekimin adı, soyadı, diploma numarası, T.C. kimlik numarası,
e) Ev hayvanın adı, türü, ırkı, cinsiyeti, doğum tarihi, belirgin işaret ve rengi,
f) Ev hayvanının ana ve baba bilgileri,
g) Kayıp bildirim tarihi,
ğ) Operasyon tarihi,
h) Doğum tarihi,
ı) Yetiştirilme amacı,
i) Varsa hayvana ait kalıtsal kusur,
j) Bakanlık gerektiğinde veri tabanına kaydetmek için ek bilgi toplayabilir ve bu bilgi-

leri veri tabanına kaydeder.
Veri tabanında bilgi erişimi
MADDE 17 – (1) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgi gizliliğinin korunması

şartıyla, Bakanlık tarafından tanınan ve uygun şartları taşıyan tüm ilgili taraf ve paydaşların
da veri tabanındaki bilgilere erişimleri için gerekli önlemler alınır. Bu bilgiler arasında kişisel
verilerin bulunması halinde, bu nitelikteki veriler gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak 6698
sayılı Kanun hükümlerine uygun şekilde ilgili üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Kayıt
MADDE 18 – (1) 8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev

ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik çerçe-
vesinde izin verilen işletmelerdeki ev hayvanları için işletme sahibi veya yetkilisi tarafından
işletme kayıt defteri/formu tutulur.

(2) Ev hayvanı sahibi işletme kayıt defteri/formunda güncel kayıtları tutar; işletmeye
gelen veya işletmeden ayrılan tüm ev hayvanlarının hareketlerinin tarih, gittiği veya geldiği
işletmesinin bilgileri, ev hayvanı sahiplerinin bilgileri ile işletme içindeki tüm ev hayvanının
mikroçip numarası, doğum tarihi, cinsiyeti, ırkı, rengi ve ölüm tarihi bilgilerini işletme kayıt
formuna kayıt ederek bildirim süresi içinde bağlı bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne bildirir.
Ek-4’teki Ev Hayvanları İçin İşletme Kayıt Defteri/Formunda yer alan bilgiler asgari bilgiler
olup, Bakanlık gerektiğinde bu maddede belirtilenlere ilave bilgilerin kayıt defterinde yer almasını
isteyebilir. 
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(3) İşletme kayıt defteri/formu, tanımlanan ve tescil edilen her bir işletmeye il/ilçe mü-
dürlüğü tarafından Ek-4’te belirtilen şekilde düzenlenerek ev hayvanı sahibine teslim edilir.
İşletmeye ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu, elle yazılı formda veya bilgisayar or-
tamında tutulur, en az beş yıl saklanır ve il/ilçe müdürlüğü tarafından talep edilmesi hâlinde
ev hayvanı sahibi tarafından ibraz edilir. 

İşletme kayıt defteri/formunun kaybolması, çalınması veya imha edilmesi
MADDE 19 – (1) Ev hayvanlarına ait bilgileri içeren işletme kayıt defteri/formu kay-

bolmuş, çalınmış veya imha edilmiş ise ev hayvanı sahipleri en geç altmış gün içinde durumu
yazılı olarak ilgili il/ilçe müdürlüğüne bildirir. İl/ilçe müdürlüğü veri tabanındaki kayıtları in-
celer ve uygun bulunması durumunda bu tür işletmeler için yeniden işletme kayıt defteri/formu
verir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında ev hayvanlarını kimliklendirmeyen ve

kayıt altına aldırmayan, sahip değişikliklerini, kayıp ve ölüm halini bildirmeyen ev hayvanı
sahipleri ile ev hayvanlarının kimliklendirilmesinde kullanılması gereken malzemeleri kullan-
mayanlara ve kayıtlarında tahrifat yapanlara 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendi hükümleri uygulanır.

(2) Ev hayvanlarını kimliklendirmiş fakat kayıt işlemini gerçekleştirmemiş serbest ve-
teriner hekimlere, 5996 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümleri
uygulanır.

(3) Ev hayvanlarının bakım ve beslenmesini yapmayan ev hayvanı sahiplerine 5996
sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükümleri uygulanır.

(4) Ev hayvanlarını terk eden hayvan sahiplerine 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hay-
vanları Koruma Kanunu gereğince işlem tesis edilmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığının
taşra birimine durum bildirilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, köpek, kedi ve gelinciklerin ticari olmayan hareketi

için model kimlik dokümanlarını, üçüncü ülke listelerinin oluşturulmasını ve 576/2013 sayılı
Avrupa Parlamentosu  ve Konsey Tüzüğünde öngörülen belirli koşullara uygunluğu tasdik eden
beyannamelerin format, düzen ve dil gerekliliklerini belirleyen (AB) 577/2013 sayılı Komisyon
Uygulama Tüzüğü kısmen dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tüm köpek sahiplerinin 1/1/2021 tarihinden itibaren en geç

bir yıl içinde Ek-1’de yer alan Beyannameyi doldurarak il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları
ve her yaştaki köpeklerinin kimliklendirme-kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlüdür. 

(2) Tüm kedi ve gelincik sahiplerinin 1/1/2022 tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde
Ek-1’de yer alan Beyannameyi doldurarak il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları ve her yaştaki
kedi ve gelinciklerinin kimliklendirme-kayıt işlemlerini yaptırmakla yükümlüdür.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

yürütür.
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Kalkınma Bakanlığından:
KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN

USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu

idarelerinin ve stratejik planlama sürecinin temel aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti,
stratejik planların değerlendirilmesi, kalkınma planı ve programlara uygunluğunun sağlanma-
sına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi

ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini ve mahallî
idareleri kapsar.

(2) Yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetlerin niteliği nedeniyle Cumhurbaşkan-
lığı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ve Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının stra-
tejik plan hazırlaması zorunlu değildir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi

ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,
b) Eylem planı: Stratejik planın uygulanabilirliğini artırmaya yönelik faaliyetleri, bu

faaliyetlerden sorumlu ve ilgili birimler ile bu faaliyetlerin başlangıç ve bitiş tarihlerini içeren
planı,

c) Güncelleme: Misyon, vizyon ve amaçlar değiştirilmeden stratejik plan döneminin
kalan yılları için hedeflerde yapılan değişiklikleri,

ç) Kanun: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu,
d) Kılavuz: Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunu,
e) Mahallî idare: Yetkileri belirli bir coğrafî alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal

faaliyet gösteren belediye ve bağlı idareleri ile il özel idaresini,
f) Performans göstergesi: Stratejik planda yer alan hedeflerin ölçülebilirliğini miktar

ve zaman boyutuyla ifade eden araçları,
g) Performans programı: Kamu idarelerinin yürütecekleri faaliyet ve projeler ile bun-

ların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren programı,
ğ) Rehber: Üniversiteler, kamu sermayeli işletmeler ve belediyelere yönelik ya da stra-

tejik planlama sürecinin belirli bir bölümüne ilişkin Bakanlıkça hazırlanan belgeleri,
h) Strateji geliştirme birimi: Strateji geliştirme başkanlığı ve strateji geliştirme daire

başkanlığı ile strateji geliştirme ve malî hizmetlerin yerine getirildiği müdürlüğü,
ı) Strateji Geliştirme Kurulu: Üst yöneticinin başkanlığında üst yönetici yardımcıları,

idarenin harcama yetkilileri ile üst yöneticinin ihtiyaç duyması halinde görevlendireceği kişi-
lerden oluşan kurulu,

i) Stratejik plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve poli-
tikalarını, hedef ve önceliklerini, performans göstergelerini, bunlara ulaşmak için izlenecek
yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
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j) Stratejik plan değerlendirme raporu: Kılavuzda yer alan izleme ve değerlendirme
tabloları ile değerlendirme sorularının cevaplarını içerecek şekilde yıllık olarak hazırlanan ve
Bakanlığa gönderilen raporu,

k) Stratejik plan genelgesi: Stratejik plan hazırlık çalışmalarını başlatan, Strateji Geliş-
tirme Kurulu üyelerinin isimlerini içeren ve bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili
kuruluşlarında bakan, diğer kamu idareleri ve mahalli idarelerde üst yönetici tarafından ya-
yımlanan genelgeyi,

l) Stratejik plan gerçekleşme raporu: Stratejik plan dönemi sonunda hazırlanan ve Ba-
kanlığa gönderilen değerlendirme raporunu,

m) Stratejik plan izleme raporu: Stratejik plan döneminin her bir uygulama yılının
Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerinin izlenmesini sağlayan raporu,

n) Stratejik planlama ekibi: Stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere üst yöneti-
cinin görevlendirdiği bir yardımcısının başkanlığında, strateji geliştirme birimi yöneticisi ile
harcama birimlerinin temsilcilerinden oluşan ekibi,

o) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşarı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi, il
özel idarelerinde valiyi ve belediyelerde belediye başkanını,

ö) Yenileme: Stratejik planın, dönemi tamamlanmadan yeni bir plan dönemi için tüm
unsurlarıyla yeniden hazırlanmasını,

ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Stratejik planlama sürecinde aşağıdaki genel ilkelere uyulur:
a) Stratejik planlar bilfiil kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından

hazırlanır.
b) Kamu idaresi çalışanlarının, kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu

idaresinin faaliyet alanı ve hizmetleri ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu idareleri
ile diğer paydaşların katılımları sağlanır ve katkıları alınır.

c) Taşra teşkilatı bulunan kamu idareleri, stratejik plan hazırlama sürecinde hedef ve
performans göstergelerini taşra teşkilatlarıyla işbirliği içerisinde belirler.

ç) Çalışmalar, üst yönetici başkanlığında, tüm birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla
strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde yürütülür.

d) Stratejik planlama sürecinin etkili ve etkin bir şekilde yürütülmesinden tüm birimler
sorumludur.

e) Kamu idareleri için uzun süreli analiz gerektiren çalışmalar stratejik plan hazırlık
sürecinden önce özel bir çalışma olarak başlatılır.

f) Taşra teşkilatı bulunan kamu idarelerinde, taşra teşkilatlarının stratejik yönetim kapasi-
tesinin artırılmasına yönelik önlemler merkez teşkilatınca alınır.

g) İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde çalışır.
ğ) Stratejik plan hazırlama süreci Bakanlık ile yakın işbirliği içerisinde yürütülür.
h) Kamu idarelerinin stratejik planları; Kanuna, bu Yönetmeliğe, Kılavuza, rehberlere

ve Bakanlıkça yayımlanan stratejik planlamaya ilişkin tebliğlere uygun olarak hazırlanır.
İKİNCİ BÖLÜM

Bakanların ve Üst Yöneticilerin Sorumluluğu
Bakanlar
MADDE 6 – (1) Bakanlar, bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kamu

idarelerinin stratejik planlarının, kalkınma planlarına ve programlara uygun olarak hazırlan-
masından ve uygulanmasından sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için
Millî Eğitim Bakanına; mahallî idareler için İçişleri Bakanına aittir.
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(2) Bakanlar, bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idarelerinin stratejik planlarının
birbirleriyle uyumlu olarak hazırlanmasından sorumludur.

Üst yöneticiler
MADDE 7 – (1) Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının hazırlanmasından,

uygulanmasından ve izlenmesinden bakana, mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorum-
ludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Planlama Süreci

Stratejik planların hazırlanması
MADDE 8 – (1) Stratejik plan hazırlık süreci, stratejik plan genelgesinin yayımı ile

başlatılır. Genelgede;
a) Çalışmaların üst düzeyde sahiplenildiği ve takibinin yapılacağı hususuna,
b) Çalışmaların strateji geliştirme biriminin koordinasyonunda yürütüleceği hususuna,
c) Stratejik planlama ekibine ve kurulması halinde alt çalışma gruplarına harcama bi-

rimlerince üyelerin görevlendirilmesi gerektiği hususuna,
ç) Strateji Geliştirme Kurulu üyelerine,
yer verilir.
(2) Stratejik planlama ekibinde harcama birimlerinin aktif biçimde temsil edilmesi zo-

runludur.
(3) Stratejik plan genelgesinin yayımlanmasını müteakip iki ay içerisinde stratejik plan-

lama ekibi aşağıdaki hususları içeren bir hazırlık programı oluşturur:
a) Stratejik planlama sürecinin aşamaları, bu aşamalarda gerçekleştirilecek faaliyetler

ile bu faaliyetlerden sorumlu birim ve kişiler.
b) Aşama ve faaliyetlerin tamamlanacağı tarihleri gösteren zaman çizelgesi.
c) Stratejik planlama ekibi üyeleri.
(4) Hazırlık programı, üst yönetici tarafından idare içerisinde duyurulur ve Bakanlığa

bilgi olarak gönderilir.
(5) Strateji Geliştirme Kurulu, stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını

kontrol eder.
(6) Stratejik planlar beş yıllık dönemi kapsar.
(7) Stratejik planlarını bu Yönetmelikte belirlenen takvime uygun olarak süresinde ha-

zırlamayan kamu idareleri, Sayıştaya ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komis-
yonuna bildirilir.

Stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesi
MADDE 9 – (1) Kamu idarelerinin stratejik planları; kalkınma planı, hükümet programı

ve faaliyet alanlarıyla ilgili diğer ulusal, bölgesel, sektörel ve tematik plan, program ve strate-
jilerde yer alan ve idarelerin sorumluluğunda olan politika, amaç, hedef, tedbir ve eylemler
gözetilerek hazırlanır ve uygulanır.

(2) Kamu idareleri, stratejik planlarını hazırlarken orta vadeli programda yer alan amaç,
politikalar ve makro büyüklükler ile orta vadeli malî planda belirlenen ödenek teklif tavanlarını
dikkate alır.

İdarelerin stratejik planlarının diğer idarelerin stratejik planlarıyla uyumu
MADDE 10 – (1) Kamu idareleri stratejik planlarını faaliyet alanlarıyla ilgili diğer ka-

mu idareleriyle uyum, işbirliği ve eşgüdüm içerisinde hazırlar.
(2) Bakanlıkların stratejik planları ile bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idarele-

rinin stratejik planları hazırlanırken bu planların birbirleriyle uyumu ilgili bakanlıklar tarafından
aktif bir işbirliğiyle gözetilir.
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Eylem planları
MADDE 11 – (1) Stratejik planların uygulama etkinliğini artırmak üzere merkez ve

taşra teşkilatlarınca eylem planları hazırlanabilir. Eylem planı hazırlayacak taşra teşkilatlarını
belirlemeye merkez teşkilatı yetkilidir.

(2) Eylem planları, stratejik plan ile aynı dönemi kapsayacak bir biçimde hazırlanır ve
üst yönetici tarafından onaylanmasını müteakip uygulamaya konulur.

(3) Eylem planları, her yıl Aralık ayında stratejik plan döneminin kalan yıllarını içerecek
bir şekilde revize edilerek üst yöneticinin onayına sunulur ve Ocak ayında uygulamaya konu-
lur.

(4) Merkez teşkilatı, başlangıçta eylem planı hazırlamasını talep etmediği diğer taşra
teşkilatlarından da stratejik plan döneminin kalan yılları için eylem planı hazırlamalarını iste-
yebilir.

(5) Eylem planlarının hazırlanması, onaylanması ve uygulanmasına yönelik genel ko-
ordinasyon strateji geliştirme birimi tarafından yürütülür.

Stratejik planların Bakanlıkça değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Mahallî idareler dışındaki kamu idareleri, stratejik planlarını değer-

lendirilmek üzere stratejik planın kapsadığı dönemin ilk yılından önceki yılın Nisan ayı sonuna
kadar Bakanlığa elektronik nüshasıyla birlikte gönderir.

(2) Bakanlık, stratejik planları;
a) Kalkınma planı, orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve faaliyet alanlarıyla

ilgili diğer ulusal, bölgesel, sektörel ve tematik plan, program ve stratejilere uygunluğu,
b) Bu Yönetmelikte, Kılavuzda, rehberlerde ve stratejik planlamaya ilişkin tebliğlerde

belirtilen usul ve esaslara uygunluğu,
c) Stratejik planda yer alan misyon, vizyon, amaç, hedef ve performans göstergelerinin

birbirleri ile bağlantıları ve kavramsal tutarlılığı,
ç) Diğer idarelerin stratejik planları ile uyumu ve tutarlılığı,
açısından inceler.
(3) İnceleme sonucunda gerek görülen durumlarda hazırlanan değerlendirme raporu il-

gili idareye kırk beş gün içerisinde gönderilir.
(4) İkinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hususlara açıkça aykırılık teşkil eden stratejik

planlar değerlendirilmeyerek ilgili kamu idaresine gerekçesiyle birlikte iade edilir. Bu stratejik
planlar iade gerekçesinde belirtilen hususlar yerine getirilerek Bakanlığın uygun gördüğü süre
içerisinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Bu süre içerisinde stratejik planlarını
göndermeyen kamu idareleri hakkında 8 inci maddenin yedinci fıkrası hükmü uygulanır.

Stratejik planlara son şeklinin verilmesi
MADDE 13 – (1) Bakanlıkça kamu idarelerine değerlendirme raporu gönderilmesi hâ-

linde, ilgili idare söz konusu değerlendirme raporunu dikkate alarak stratejik plana son şeklini
verir ve sunulmaya hazır hâle getirir.

Stratejik planların sunulması ve kamuoyuna açıklanması
MADDE 14 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili

kuruluşlarında bakanın, mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin ona-
yını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Bakanlığa ve
Maliye Bakanlığına elektronik nüshasıyla birlikte gönderilir.

(2) Stratejik planlar, bütçe ve denetim süreçlerinde esas alınmak üzere ilgili kamu ida-
resi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sayıştaya elektronik
nüshasıyla birlikte gönderilir.

(3) Mahallî idareler, ilgili meclisleri tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını
Bakanlığa ve İçişleri Bakanlığına elektronik nüshasıyla birlikte gönderir.

(4) Stratejik planlar kamu idarelerinin internet sitelerinde yayımlanır.
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Stratejik planların uygulanması
MADDE 15 – (1) Stratejik planın uygulama araçları; performans programı, yatırım

programı ve idare bütçesi ile hazırlanması halinde eylem planlarıdır.
(2) İdare tarafından alınacak kararlar, yapılacak düzenlemeler ve bunlara bağlı uygula-

malarda stratejik plandaki amaç ve hedeflere uyum gözetilir.
Stratejik planların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile uygulama sonuçları
MADDE 16 – (1) İzleme ve değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yönetici-

dedir. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibi, ilgili hedeften sorumlu
birimin harcama yetkilisinin; harcama birimlerinden hedeflere ilişkin alınan gerçekleşme de-
ğerlerinin toplulaştırılması ve üst yöneticiye sunulması ise strateji geliştirme biriminin sorum-
luluğundadır. Hedeflerin ve ilgili performans göstergeleri ile risklerin takibinin, ilgili hedeften
sorumlu birimin harcama yetkilisine verilmesi işbirliği yapılacak diğer birimlerin sorumluluk
düzeyini azaltmaz.

(2) Kamu idareleri Temmuz ayının sonuna kadar stratejik plan izleme raporunu, takip
eden yılın Şubat ayının sonuna kadar ise stratejik plan değerlendirme raporunu hazırlar.

(3) Bu raporların hazırlanmasını müteakip Strateji Geliştirme Kurulu altı aylık dönem-
lerde izleme toplantıları, bir yıllık dönemlerde ise değerlendirme toplantıları yapar. Bu toplan-
tılara strateji geliştirme birim yöneticisi de katılır. Bu toplantıların sonucunda üst yönetici, stra-
tejik plan döneminin kalan süresi için hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önlemleri or-
taya koyar ve ilgili birimleri görevlendirir.

(4) Stratejik plan değerlendirme raporu; hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin alınacak
gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilerek Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa
gönderilir.

(5) Stratejik plan dönemi sonunda stratejik plan gerçekleşme raporu hazırlanır.
(6) Bakanlık, kamu idarelerinin stratejik planlarının değerlendirme ve uygulama so-

nuçlarını kamuoyuna açıklayabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Stratejik Planların Güncellenmesi ve Yenilenmesi
Güncelleme
MADDE 17 – (1) Stratejik planlar, plan döneminin kalan yılları için güncellenebilir.

Güncelleme bir stratejik plan döneminde en fazla iki kez yapılabilir. Güncellenen hususlar ikin-
ci güncellemenin konusu olamaz.

(2) İlave kaynak temininin mümkün olmadığı durumlarda yapılacak değişikliklerin uy-
gulanmakta olan planın toplam kaynak gereksinimini değiştirmeyecek nitelikte olması gere-
kir.

(3) Stratejik planın güncellenmesi kararı bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve
ilişkili kuruluşlarında üst yöneticinin teklifi ve ilgili bakanın onayı; diğer kamu idarelerinde
ise üst yöneticinin onayı ile alınır.

(4) Mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerince alınan güncelleme kararı, gerekçesi
ve güncellenecek hususlarla birlikte en geç Haziran ayı sonuna kadar Bakanlığın uygun görü-
şüne sunulur. Bakanlık güncellemeye ilişkin kararını 30 gün içerisinde ilgili kamu idaresine
iletir. Mahalli idareler tarafından alınan güncelleme kararı gerekçesi ve güncellenecek husus-
larla birlikte ilgili meclislerinin onayına sunulur.

(5) Mahalli idareler tarafından güncellenen stratejik planlar ilgili meclislerinde bütçeden
önce görüşülerek kabul edilir.

(6) Güncellenen stratejik planlar, takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe konulur.
Güncellenen stratejik planlar 14 üncü maddeye uygun olarak ilgili kamu idarelerine sunulur
ve kamuoyuna açıklanır.
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Yenileme
MADDE 18 – (1) Bir stratejik planın uygulama dönemi içerisinde;
a) Görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta önemli değişikliklerin olması

hâlinde ilgili kamu idaresinin,
b) Hükümetin değişmesi halinde mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerinin,
c) Bakanın değişmesi halinde ilgili bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kamu idareleri-

nin,
ç) Rektörün değişmesi halinde ilgili üniversitenin,
d) Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin,
stratejik planı yenilenebilir.
(2) Stratejik planın yenilenmesi kararı birinci fıkradaki şartların oluşmasını müteakip

bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında üst yöneticinin teklifi ve ilgili bakanın;
diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayı ile en geç üç ay içerisinde alınır.

(3) Mahalli idareler hariç diğer kamu idarelerince alınan yenileme kararı, gerekçesi ile
birlikte bir hafta içerisinde Bakanlığın uygun görüşüne sunulur. Bakanlık, yenilemeye ilişkin
kararını 15 gün içerisinde ilgili kamu idaresine iletir.

(4) Bakanlık, stratejik planı yenilemesi uygun görülen kamu idaresiyle istişare halinde
sürecin takvimi ile temel aşamalarını belirler.

(5) Stratejik planların yenilenmesinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Yeni kurulacak kamu idareleri
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu ida-

relerinin ilk stratejik planını hazırlamasına ilişkin süreç Bakanlıkça belirlenerek ilgili kamu
idaresine bildirilir.

Gizlilik gerektiren bilgiler
MADDE 20 – (1) Bakanlıkça uygun görülen kamu idareleri, hizmetin gerektirdiği giz-

lilik nedeniyle stratejik planlarını hazırlarken Kılavuzda yer alan birtakım hususlardan muaf
tutulabilir.

(2) Stratejik planlarda; millî güvenlik, savunma ve istihbarat hizmetlerine ilişkin gizlilik
gerektiren bilgiler ile ilgili mevzuatına göre devlet sırrı ve ticari sır niteliğindeki bilgilere yer
verilmez.

Tebliğler
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlarla ilgili olarak gerektiğinde

tebliğler çıkarmaya Bakanlık yetkilidir.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gi-

dermeye Bakanlık yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 26/5/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu

İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten
kaldırılmıştır.

Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilen ve 2019-2023

dönemini kapsayan stratejik planlar, bu Yönetmelik ile Kılavuz ve rehberlere uyum sağlanması
için ilgili idarelere iade edilebilir. Uyumlaştırmaya ilişkin takvim Bakanlıkça belirlenir.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ 

TREN PROJESİNDE İSTİHDAM EDİLECEK SÖZLEŞMELİ MÜHENDİSLER 

HAKKINDAKİ SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/10/2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde İstihdam Edilecek Söz-

leşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (c) bendinde yer alan “yazılı ve sözlü” ibaresi “yazılı ve sözlü/uygulamalı” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yazılı

ve sözlü” ibaresi “yazılı ve sözlü/uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer

alan “Giriş Sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı” ibaresi “en az yetmiş puan” şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yirmi

katını” ibaresi “on katını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında

yer alan “sözlü” ibareleri “sözlü veya uygulamalı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan

“dört katı” ibaresi “üç katı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında

yer alan “sözlü” ibareleri “sözlü veya uygulamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “sözlü” ibaresi “sözlü veya uygu-

lamalı” şeklinde değiştirilmiştir.

“Sınav Komisyonu; yazılı sınav notu, KPSSP3 puanı ve sözlü veya uygulamalı sınav notlarının

aritmetik ortalamasını esas alarak nihai başarı listesini hazırlar.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/10/2017 30223
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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ SÖZLÜ TARİH UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözlü

Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözlü Tarih Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yürütülecek projeler aracılığıyla daha önce sözlü tanıklıklarına başvurulmamış, çoğu

kamuoyunca tanınmayan, ancak verdikleri bilgiler ile Türkiye Cumhuriyeti tarihine ışık tutul-
masına katkıda bulunabilecek kimseler ile yapılan sözlü tarih projeleri sonucunda Merkez bün-
yesinde orijinal bir sözlü birincil kaynak arşivi teşkil etmek,

b) Merkez bünyesinde sözlü tarih teori ve yöntemleri hakkında Üniversite içinden ve
dışından araştırmacılara yönelik eğitim programları ve sözlü tarih konulu sempozyum ve ça-
lıştaylar gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek,

c) Tüm bu çalışma ve etkinlikler yoluyla sıradan insanların şahitliklerine dayalı, daha
çok katmanlı ve çoğul perspektifli bir tarih yazımının gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye Cumhuriyeti tarihinin siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel boyutları üze-

rine sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirmek,
b) Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilişkin resmi tarih anlatıları dışında, sivil toplum kö-

kenli yeni bir kaynak materyalinin teşkiline katkıda bulunmak,
c) Halka yönelik sözlü tarih atölyeleri ve seminerleri gerçekleştirerek sözlü tarihe po-

püler ilgiyi arttırmak ve sözlü tarih projelerine katılımı teşvik etmek,
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ç) Diğer üniversiteler ve ilgili devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği
yapmak,

d) Sözlü tarihle ilgili seminerler, çalıştaylar ve sempozyumlar gibi bilimsel etkinlikler
düzenlemek,

e) Sözlü tarihle ilgili diğer faaliyetleri yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin aylıklı öğretim elemanları

veya Merkezin çalışmalarına katkıda bulunacak, konusunda uzman kişiler arasından iki yıl için
görevlendirilir. Müdür tam zamanlı yönetici olarak görev yapar. Görev süresi biten Müdür ye-
niden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunamayacağı durum-
larda görevi sona erer.

(2) Müdür, gerekli hallerde çalışmalarında yardımcı olmak üzere en fazla iki kişiyi mü-
dür yardımcısı olarak seçer ve müdür yardımcısı Rektör onayı ile görevlendirilir. Müdürün
görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri 
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkez çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
c) Merkezin yıllık faaliyet planı, program ve bütçesini hazırlamak ve uygulanmasını

sağlamak, 
ç) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
d) Yönetim Kurulu kararları ile çalışma programını uygulamak,
e) Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak. 
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede aylıklı öğretim elemanları

veya konusunda uzman kişiler arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üyeden olu-
şur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin görev
süresi iki yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez ve gerektiğinde Mü-
dürün çağrısı üzerine toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek
karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu
ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez uygulamaları ile ilgili kararları almak, 
b) Merkezin faaliyet programlarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmak, faaliyet prog-

ramının oluşumunda yapılacak faaliyetlerin kararını almak, Müdürün her faaliyet dönemi so-
nunda hazırlayacağı raporun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirerek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-
gelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek ve Senatoya önermek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

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

nunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

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

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1)  Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Rektörü yürütür.

—— • ——
Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE 
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Atatürk Üniversitesi Uzaktan

Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organla-
rına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (ATAUZEM): Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü, 
c) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
ç) Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; bilişim teknolojileri destekli, e-öğrenme odaklı uzak-

tan eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde
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ulusal ve uluslararası eğitim ihtiyaçlarını giderecek uzaktan eğitim faaliyetlerini tasarlamak ve
yürütmek, uzaktan eğitim konusunda araştırma faaliyetleri yapmak, bu araştırma sonuçları ışı-
ğında uzaktan eğitim faaliyetlerini sürekli iyileştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:
a) Eğitim ve öğretim faaliyetlerini ön planda bulundurmak kaydıyla; özel veya kamu

tüzel kişilerine veya gerçek kişilere, ulusal ve uluslararası kuruluşlara ihtiyaç duydukları alan-
larda; uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, seminerler,
konferanslar düzenlemek ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak, danışmanlık hizmet-
leri vermek, proje hazırlamak ve yürütmek,

b) Kamu idareleri, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşların ta-
lepleri doğrultusunda; görevde yükselme, unvan değişikliği, yeterlik, seçme, kurum içi ve giriş
sınavları gibi tüm sınavların şahsen veya internet üzerinden başvuruların alınmasından, sonuç-
ların duyurulmasına kadar tüm sınav sürecini yürütmek,

c) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yürütülecek ortak dersler ile ön lisans,
lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü eğitim programları için gerekli teknik ve öğretimsel alt
yapıyı sağlamak,

ç) Uzaktan eğitimde kullanılacak eğitsel içerikleri, alan uzmanları ile işbirliği içerisinde
belirlenen standartlara göre geliştirmek, gerekli destekleri sunmak ve öğrencilerle paylaşmak,

d) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek eğitim veya sertifika programları, kurslar, semi-
nerler ve konferanslar gibi öğretim faaliyetlerinde görev alacak öğretim elemanlarını belirle-
mek, görevlendirmek, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen faaliyetlerin sunucu/istemci altyapı örgüt-
lenmesi, iletişim/etkileşim planlama ve uygulamalarını yapmak, öğrenci destek hizmetleri, ölç-
me ve değerlendirme çalışmaları, halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerini yapmak, 

f) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme çalışmalarını yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür,
Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorum-
ludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, kurulların toplantı gündemini oluşturmak

ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak,
c) Merkezin çalışma hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim

Kuruluna sunmak, 
ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Yönetim Kuruluna

sunmak,
d) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.
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(3) Merkezin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin kadrolu öğretim ele-
manlarından en fazla iki kişi Müdür tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Mü-
dürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak
görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri, o da bulunmadığı zaman-
larda, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenen kişi vekalet eder.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Rektör, iki Rektör yardımcısı, Müdür, Müdürün tek-

lif edeceği ve Rektör tarafından onaylanan bir müdür yardımcısı ile Üniversitenin kadrolu öğ-
retim üyeleri arasından Rektör tarafından belirlenen bir öğretim üyesinden oluşur. Seçilen üye-
lerin görev süresi üç yıldır ve görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna Rektör, yokluğunda ise Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu,
her eğitim öğretim döneminde en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve oy çokluğuyla kararla-
rını alır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu ağırlıklıdır.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,
b) Müdür tarafından sunulan faaliyet raporunu görüşmek,
c) Merkezin faaliyetleri doğrultusunda oluşacak mali konulara ilişkin kararlar almak,
ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, karara bağlamak,
d) Merkezin faaliyetlerine yardımcı olmak üzere görev yapacak öğretim elemanlarının

seçimini karara bağlamak,
e) Müdürün teklifi üzerine çalışma birimlerinin sorumlularını belirlemek,
f) Uzaktan eğitim faaliyetleri ve mevzuat geliştirme kapsamında, Senatoya ve Üniver-

site Yönetim Kuruluna sunulması gereken hususlarda karar almak,
g) Uzaktan eğitim faaliyetlerinin içeriklerini ve ders materyallerini onaylamak,
ğ) İlgili mevzuat uyarınca gerekli diğer işleri görüşmek ve/veya karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 9 – (1) Merkezin akademik, idarî ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.
Döner sermaye kapsamındaki hizmetler
MADDE 10 – (1) Merkezin döner sermaye kapsamandaki hizmetleri, 23/5/2000 tarihli

ve 24057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Demirbaş ve ekipman
MADDE 11 – (1) Merkezin faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve

demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır. 
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 3/10/2009 tarihli ve 27365 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ata-

türk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2008/705 
KARAR NO : 2017/414 
SANIK : ABDULRAHMAN CHEĠKH, Mohomed ve Ghalıa oğlu, 1977 

SURĠYE doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. HALEP/SURĠYE 
adresinde oturur. 

SANIK : AHMAD ALBADAWĠ, Abdulkader ve Khadija oğlu, 1966 
SURĠYE doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. HALEP/SURĠYE 
adresinde oturur. 

SANIK : AHMAD ALIBRAHIM, Ġbrahim ve Fırouz oğlu, 1982 HALEP 
doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. HALEP SURĠYE adresinde 
oturur. 

SANIK : KHALED HMAĠDĠ, Ahmed ve Khadouj oğlu, 1977 SURĠYE 
doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. HALEP SURĠYE adresinde 
oturur. 

SANIK : MOHAMAD ALALOUSH, Hussein ve Fatoum oğlu, 1965 
SURĠYE doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. HALEP SURĠYE 
adresinde oturur. 

SANIK : MOHAMMAD FAĠSAL RABAA, Yahıa ve Fatıma Alzahraa oğlu, 
1986 SURĠYE doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. HALEP 
SURĠYE adresinde oturur. 

SANIK : SAMER KAYALI, Abdallah ve Halıma oğlu, 1981 SURĠYE 
doğumlu, Mah./köy nüfusunda kayıtlı. HALEP SURĠYE adresinde 
oturur. 

SANIK : YAHĠA RABA, M Faısal ve Najıba oğlu, 1957 SURĠYE doğumlu, 
Mah./köy nüfusunda kayıtlı. EDLIP/HALEP/SURĠYE adresinde 
oturur. 

SUÇ : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 
SUÇ TARĠHĠ : 05.05.2008 
SUÇ YERĠ : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 
KARAR TARĠHĠ : 13.09.2017 
Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı Sanıklar hakkında 5607 

sayılı Kanunun 3/1-1. Cümlesine muhalefet nedeni ile açılan kamu davasının dava zaman aĢımı 
süresi dolması nedeni ile TCK'nın 66/1-e ve CMK'nın 223-8 maddesi uyarınca AYRI AYRI 
DÜġMESĠNE, 

Yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 
Kaçak olduğu tespit edilen ve bizihati müsadereye tabi olan 150 paket LM marka 3100 

adet otolastik sübapı, 200 adet sübap civatası, 100 adet sübap kelepçesi ve 100 adet sübap 
uzatmasının 5607 sayılı Kanun 13/1 madde yollaması ile 5237 sayılı TCK'nın 54/4 maddesi 
uyarınca MÜSADERESĠNE, 

Sanıkların bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adlarına çıkartılan tebligatların bila ikmal 
iade edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 
GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 
tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 
Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 
yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur. 421 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Hayrat/TRABZON 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.600.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar- azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında, açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 
temin edilebilir. 

Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğü- Merkez Mah. Dere Cad. No: 1 - 61450 Hayrat/Trabzon 
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2018 günü saat 14.00’e kadar Hayrat Çay 
Fabrikası Müdürlüğü (Evrak Kayıt Bürosu) adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 
posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

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

40 gün olmalıdır. 
7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden % 6 
oranında alınır. 

8 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 
vermek zorundadır. 

9 - Ġhale Hayrat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 
veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1399/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 
ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Fındıklı/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 27.000.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 
temin edilebilir. 

ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü / Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RĠZE 
3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09.03.2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar ÇAYKUR 
Fındıklı Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu - Sahil Mah. 53700 Fındıklı/RĠZE adresinde 
bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır.  
7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az   

40 gün olmalıdır. 
8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - Ġhale ÇAYKUR Fındıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1606/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 OF/TRABZON 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 18.300.000 Kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir.  

Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğü/OF/TARBZON 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 12/03/2018 günü saat 14.00’e kadar Pınaraltı 

Mahallesi OF/TRABZON adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile 

göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az   

40 gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1649/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Taşlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 5.000.- Ton yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi  

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50.00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir. 

Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğü/TaĢlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09/03/2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar Cumhuriyet 

Çay Fabrikası Müdürlüğü TaĢlıdere Sahilyolu Cad. No: 68 Merkez/RĠZE adresinde bulunacak 

Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün 

saat 14.00’de açılacaktır. 

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

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

6 - Ġhale kısmı teklife kapalı olup, nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az   

40 gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Cumhuriyet Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1650/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Güneysu-RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından 24.000.000 Kilo yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet alım iĢi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 60.00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığından 

temin edilebilir. Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mahallesi Atatürk Caddesi 

No: 37   53350 Güneysu/Rize 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 09 Mart 2018 Cuma günü saat 14.00’e kadar Güneysu 

Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mahallesi Atatürk Cad. No: 37   53350 

Güneysu/Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri 

gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

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

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az  

40 gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1651/1-1 

—— • —— 
1000 GR TTYY KAMELYA ÇAY POġETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

1 - TeĢekkülümüzün ihtiyacı olan 1.000.000 adet 1000 gr TTYY Kamelya Çay PoĢeti 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı/RĠZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.03.2018 tarihi saat 14.00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez.  

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az   

40 gün olmalıdır. 

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

sözleĢme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1652/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze bağlı Kazım Karabekir Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü ihtiyacı olan 

2018 Yılı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık ĠĢçilikleri hizmeti satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili ġartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire BaĢkanlığı’nda ve ilgili 

ĠĢletme Müdürlüğünde görülebilir. Ġstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 

Daire BaĢkanlığı’ndan 200,00 TL karĢılığında temin edebilirler. 

Ġhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 

az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında 

olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 12.03.2018 günü saat 14:30’a kadar 

TĠGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiĢ olması gerekmektedir. 

Ġhale aynı gün ve saatte TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 

yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 

Bu ihale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TĠGEM Alım Satım ve Ġhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 

ADRES: 

TARIM ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Karanfil Sokak No: 62         Bakanlıklar/ANKARA 

Tlf.: (0 312) 417 84 70 (5 Hat) 

Fax: (0 312) 425 59 55 1818/1-1 

—— • —— 
ĠDARĠ VE TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK VE KORUMA 

HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacını karĢılamak üzere aĢağıdaki tabloda cins ve miktarı 

belirtilen hizmet idari ve teknik Ģartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle satın alınacaktır. 

 

SIRA HĠZMET CĠNSĠ 

HĠZMET 

SÜRESĠ 

GÜVENLĠK 

GÖREVLĠSĠ SAYILI 

1 
SĠLAHSIZ ÖZEL GÜVENLĠK VE 

KORUMA HĠZMETĠ 
12 AY 4 KĠġĠ 

 

2 - Firmalar verecekleri tekliflerin en az %3’ü tutarındaki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġdari ġartname ve Teknik ġartnameler www.kizilay.org.tr adresinden, Ġzmir Toplum 

Merkezi’nden temin edilebilecektir. 

4 - Ġdari ġartname ve belirlenen Teknik Özellikler 100,00-TL karĢılığında Türk Kızılayı 

Ġzmir Toplum Merkezi Kahramanlar Mah. 1416 Sok. No:20/C Konak/Ġzmir adresindeki Mali ve 

Ġdari ĠĢler Biriminden temin edilebilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 21.03.2018 günü saat 15:00’a kadar Türk Kızılayı Ġzmir 

Toplum Merkezi Kahramanlar Mah. 1416 Sok. No: 20/C Konak/Ġzmir adresindeki Evrak 

Servisi’ne teslim etmiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale Zarfı 22.03.2018 günü saat 15:00’da Türk Kızılayı Ġzmir Toplum Merkezi 

Kahramanlar Mah. 1416 Sok. No:20/C Konak/Ġzmir adresinde açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 1802/1-1 
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ĠNġAAT YAPIM KARġILIĞI, 192 ARAÇLIK TEK KATLI YER ALTI OTOPARKI, 

MEYDAN KAFETERYA VE ZEMĠN KATTA DÜKKÂNLAR ĠNTĠFA EKSĠLTME  

USULÜ ĠLE 25 YIL ÜZERĠNDEN ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İncirliova Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU VE ġEKLĠ ĠLE ĠġĠN NEVĠ VE MĠKTARI 

Madde 1 - Mülkiyeti belediyemize ait tapunun 9 pafta, 1539 parselinde kayıtlı 3147,00 m2 

gayri menkul üzerine belediye meclisi kararı gereğince 2 adet meydan kafeterya belediyeye ait 

olmak üzere 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanlar yükleniciye ait olmak 

üzere, ĠnĢaat yapım karĢılığı 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların 25 yıl 

süreli kullanma karĢılığında, 

2 adet meydan kafeterya, 192 araçlık tek katlı yer altı otoparkı, zemin katta dükkanların 

yapımı için 25 yıl üzerinden intifa eksiltme usulü esasına göre yapılacaktır. 

ġARTNAME VE EKLERĠNĠN TEMĠNĠ 

Madde 2 - Ġstekliler Ġhale ġartnamesini ve dosyasını, mesai saatleri içerisinde 08:30 - 12:30 

ve 13.30 - 17:30 saatleri arasında, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Türkan SAYLAN Cad. No: 37 

adresinde bulunan belediyemiz hizmet binasının 3.katındaki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde 

görülebilir ve 300,00 TL (Üç yüz Lira) karĢılığı temin edilebilir. 

Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler istenilen belgeleri dıĢ zarf içerisine 

koyarak zarfın yapıĢtırılan yeri kaĢelenip imzalanarak yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine 

kadar Ġncirliova belediyesi Hizmet Binasının 3.katında bulunan Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü’ne 

teslim etmeleri gerekmektedir. 

ĠHALE YERĠ VE TARĠHĠ 

Madde 3 - ĠĢin ihalesi 14.03.2018 günü, Saat 15:00'da Ġncirliova belediyesi 1. Katta 

bulunan belediye meclis salonunda toplanacak olan belediye encümeni huzurunda 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre yıl üzerinden eksiltme esasına göre kapalı teklif 

usulüne göre yapılacaktır. 

ĠġĠN TAHMĠN EDĠLEN BEDELĠ 

Madde 4 - Ġhaleye konu iĢin tahmini inĢaat maliyeti bedeli 3.049.573,00 TL (Üç milyon 

kırk dokuz bin beĢ yüz yetmiĢ üç)’dir. 

TEMĠNATA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

Madde 5 - a) Geçici Teminat: 

Bu iĢin inĢaata iliĢkin geçici teminatı, bu Ģartnamenin 2. maddesinde belirtilen 

muhammen bedelin % 3'ü olan 91.487,00 TL (Doksan bir bin dört yüz seksen yedi Türk 

Lirası)’dir. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ihaleden sonra geri verilir. 

b) Kesin Teminat: 

ĠnĢaata iliĢkin kesin teminat, iĢbu Ģartnamenin 2. maddesinde belirtilen muhammen 

bedelin %6'sıdır. 

Yüklenici, sözleĢme imzalanmadan önce kesin teminatın tamamını iĢbu Ģartnamede 

belirtilen teminat olarak kabul edilecek değerler dikkate alınarak Ġdareye verecek veya Ġdarenin 

göstereceği banka hesabına yatıracaktır. 
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TaĢınmazın imar durumunda veya uygulamaya esas projelerinde meydana gelebilecek 

kayda değer bir değiĢiklik olması halinde, (ihaleye esas ekspertiz raporlarında belirtilen toplam 

inĢaat alanının m2 bazında büyümesi durumun da) toplam m2 artıĢ maliyeti, uygulama yılı Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığının inĢaat m2 birim fiyatı esas alınarak hesaplanır ve bu miktarın %6’sı 

tutarında ilave kesin teminat alınır. 

Yüklenicinin ortak giriĢim olması halinde kesin teminat miktarı, ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. 

ĠHALE TEKLĠF ġARTLARI 

Madde 6 - Ġhale teklif Ģartları idari Ģartnamede belirtilmiĢtir. 

ĠHALEYE KATILACAKLARDA ĠSTENEN BELGELER 

Madde 7 - Ġhaleye katılmak isteyen; 

1) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik 

posta adresi bilgilerinin belirtilmesi) 

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ 

sureti) 

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

esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2. 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. 

3) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 

tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

3. 1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 

3. 2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerini, 

4) Ġstekliler adına vekâleten ihaleye katılıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, 

(noter tasdikli sureti veya aslı Ġdarece görülmüĢ sureti) 

5) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu iĢ için örneğine uygun ortak giriĢim 

beyannamesi vermesi. 

6) 91.487,00 TL’lik geçici teminat vermeleri, 

7) Ġlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak 

vergi borcu olmadığına dair yazı. 

8) Ġlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair yazı. 
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9) Ortak giriĢim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8) bentlerinde 

belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

10) Ġhale dokümanı satın alındığına dair belge. 

Madde 8 - Tüm vergi, resim, harçlar ihaleyi alana aittir. 

TEKLĠFLERĠ HAZIRLANMASI 

Madde 9 - Teklifler aĢağıdaki belgeleri ihtiva edecek Ģekilde hazırlanacaktır. 

A) Ġç Zarf: 

Ġç zarf yalnız teklif mektubunu içerecektir. 

Teklif mektubu aĢağıdaki örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler 

tarafından imzalanması ve bu Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin 

belirtilmesi teklif edilen indirimin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan 

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

reddolunarak hiç yapılmamıĢ sayılır. 

A) Ġç Zarfın Kapatılması: 

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp her sayfası istekli 

tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak gösterileceği açık adresi 

yazılacaktır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir. 

B) DıĢ Zarf: 

DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir: 

a) Ġç zarf, 

b) 4. Maddede istenen diğer belgele 

c) Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, 

d) Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve eki ortaklık 

sözleĢmesi, 

DıĢ zarfın kapatılması: 

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın 

üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu 

yazılarak kapatılacaktır. 

TEKLĠFLERĠN VERĠLMESĠ 

Madde 10 - 10.1. Usulüne uygun hazırlanmıĢ teklifler ilanda belirtilen ihale günü ve 

saatine kadar, Ġncirliova Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

10.2. Posta ile gönderilen teklif zarfları teslim alınmayacaktır. 

10.3. Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı geçerlidir. 

Madde 11 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na göre düzenlenmiĢ olup, 

istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun 

olması gerekmektedir. 

Madde 12 - Belediye encümeni 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 29. Maddesi 

gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 1735/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 

Birliğinden:  

TÜRMOB DĠSĠPLĠN KURULU KARARLARI 

1 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Bayram DEMĠRCĠ’ye ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 16.01.2018 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 16.07.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 

2 - Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Yunus SEREN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 02.11.2017 gün, 22 sayılı kararı ile ―12 Ay 

Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢ, süresinde itiraz edilmeyen ceza 

kendiliğinden kesinleĢmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 15.12.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 

15.12.2018 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Mersin Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Osman AKAR'a ―12 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası verilmiĢtir. 

Cezanın uygulanmasına 26.12.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 26.12.2018 tarihinde son bulacaktır. 

4 - Ġstanbul Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 

MüĢavir Cafer Vildan CANTÜRK'e ―6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma‖ cezası 

verilmiĢtir. Cezanın uygulanmasına 29.12.2017 tarihinde baĢlanmıĢ olup, 29.06.2018 tarihinde 

son bulacaktır. 1801/1-1 

—— • —— 

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: 

AKADEMĠK PERSONEL ĠLANI 

Üniversitemizin aĢağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun  

ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri , 

Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, 

(http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlamıĢ olmak koĢuluyla öğretim üyesi 

alınacaktır. 

BaĢvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beĢ (15) gündür. BaĢvurular ilan edilen 

birime Ģahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan baĢvurular ve eksik belgeli dosyalar ile 

postayla yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar baĢlıca araĢtırma eserini de belirttikleri 

dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 

fotoğraf ve özgeçmiĢ ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile 

Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığına baĢvuracaklardır. 

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik 

belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiĢ ile bilimsel 

çalıĢma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire BaĢkanlığına 

baĢvuracaklardır. 

Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim 

belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiĢ ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 

kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime baĢvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı 

dille ilgili olanlar baĢka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında 

bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir. 

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve 

adaylara baĢvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 
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YurtdıĢından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 

olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro 

derecelerine uygun olması gerekmektedir. 

Ġlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde 

ikamet etmek zorundadır. 

Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. 
 

Birim Anabilim Dalı Unvan Der. Adet Açıklama 

Eğitim 

Fakültesi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Profesör 1 1 

Biyoloji eğitimi alanında doçent 

unvanı almıĢ olmak. Bilimin doğası, 

bilim felsefesi, öğretmen eğitimi 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Fen-Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Halk 

Edebiyatı 
Profesör 1 1 

Doçentliğini Halkbilimi alanından 

almıĢ olmak. Naratoloji, Mitoloji ve 

Hermeneutik alanlarında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Mühendislik-

Mimarlık 

Fakültesi 

Konstrüksiyon 

ve Ġmalat 
Profesör 1 1 

Alüminyum matriks kompozitlerinin 

üretimi, ısıl iĢlemi ve iĢlenebilirliği 

alanında çalıĢmaları olmak. 

Fen- Edebiyat 

Fakültesi 

Genel 

Sosyoloji ve 

Metodoloji 

Doçent 2 1 

Eğitimin felsefi temelleri, modern 

eğitim düĢünceleri ve okul öncesi 

eğitim modelleri konularında 

çalıĢmaları olmak. 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Mali Hukuk Doçent 1 1 

Doçentliğini Maliye Anabilim 

Dalında almıĢ olmak ve Mali Hukuk 

alanında çalıĢmaları olmak. 

Ġktisadi ve 

Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Üretim 

Yönetimi ve 

Pazarlama 

Doçent 1 1 

Pazarlama alanında doçent unvanı 

almıĢ olmak. Tüketici güveni, 

pazarlama harcamaları ve fiyat 

konularında çalıĢmaları olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık 

Doçent 2 1 

Psikolojik DanıĢmanlık ve 

Rehberlik alanında pozitif 

psikoterapi, bağlanma ve umut 

konularında çalıĢmaları bulunmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Matematik 

Eğitimi 
Doçent 2 1 

Matematik eğitiminde matematiksel 

modellemenin kullanımı ve dinamik 

geometri yazılımları hakkında 

çalıĢmaları bulunmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

Fen Bilgisi 

Eğitimi 
Doçent 1 1 

Fen Bilimlerinde pedagojik alan 

bilgisi, öğretim inanç sistemi ve 

epistemoloji konularında çalıĢmaları 

bulunmak. 

Tıp Fakültesi 

Kulak, Burun, 

Boğaz 

Hastalıkları 

Yrd. Doç. 4 1 

Hipertroidi,  hipotroidi ve parkinson 

hastalarında iĢitme değerlendirilmesi 

ile ilgili çalıĢmaları olmak. 

Fen- Edebiyat 

Fakültesi 

Türk Halk 

Edebiyatı 
Yrd. Doç. 4 1 

ÇağdaĢ Türk Lehçeleri Sözvarlığı 

alanında doktora çalıĢması yapmıĢ 

olmak. 
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 HATAY 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri 

uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Duyurulur. 

Rektörlük: 0 326 221 33 17-18 
 

BĠRĠMĠ / BÖLÜMÜ/ 

ANABĠLĠM DALI UNVANI DRC. ADET NĠTELĠKLERĠ 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

BĠYOLOJĠ BÖLÜMÜ 

BOTANĠK DOÇENT 1 1 
Mantarlar konusunda çalıĢmıĢ 

olmak 

BOTANĠK DOÇENT 1 1 
Bitki taksonomisi alanında 

çalıĢmıĢ olmak 

ZOOLOJĠ PROFESÖR 1 1 
Su böceklerinin sistematiği 

üzerine çalıĢmıĢ olmak 

FĠZĠK BÖLÜMÜ 

ATOM VE MOLEKÜL 

FĠZĠĞĠ 
DOÇENT 1 1 

Ġndol boyar maddeler üzerine 

çalıĢmıĢ olmak 

ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ 

SĠYASET VE SOSYAL 

BĠLĠMLER 
PROFESÖR 1 1 

Türk siyasal tarihi ve 

milliyetçilik üzerine çalıĢmıĢ 

olmak 

TIP FAKÜLTESĠ 

CERRAHĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 

ANESTEZĠYOLOJĠ VE 

REANĠMASYON 
DOÇENT 1 1 

Alanında uzun süreli yurt dıĢı 

deneyimi olmak 

DAHĠLĠ TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 

KARDĠYOLOJĠ DOÇENT 1 1 

Ġntrakardiyak defibrilatör 

konusunda çalıĢma yapmıĢ 

olmak 

RUH SAĞLIĞI VE 

HASTALIKLARI 
DOÇENT 1 1 

ġizofrenide genetik çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak 

TEMEL TIP BĠLĠMLERĠ BÖLÜMÜ 

PARAZĠTOLOJĠ PROFESÖR 1 1 
Medikal entomoloji alanında 

çalıĢmaları olmak 

TIBBĠ BĠYOLOJĠ DOÇENT 1 1 

Hücre kültürü ve gen 

ekspresyonu konusunda 

deneyimli olmak 

ZĠRAAT FAKÜLTESĠ 

ZOOTEKNĠ BÖLÜMÜ 

HAYVAN YETĠġTĠRME PROFESÖR 1 1 

Alternatif tatlı su balığı türleri 

yetiĢtiriciliği üzerine çalıĢmıĢ 

olmak 

HAYVAN YETĠġTĠRME DOÇENT 1 1 
Keçi ıslahı ve davranıĢları 

konusunda çalıĢmıĢ olmak 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11459 Okullara Kuru Üzüm Dağıtımı Programı Uygulama Esasları

Hakkında Karar
2018/11460 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail

KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Sağlık Bakanı Ahmet DEMİRCAN’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk

ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Kültür ve Turizm Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına

Dair Yönetmelik
— Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Yönetmelik
— Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Milli Tren Projesinde

İstihdam Edilecek Sözleşmeli Mühendisler Hakkındaki Sınav ve Atama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözlü Tarih Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği 

— Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği

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

Günlük Değerleri


