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YÖNETMELİKLER

Tarım ve Orman Bakanlığından:
SULAK ALANLARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulak Alan-
ların Korunması Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi, 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun
4 üncü maddesi, 3958 sayılı Kanunla uygun bulunan 17/5/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme hükümleri ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
410 uncu ve 420 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,
ç) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
d) Bölge müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) Bölge

Müdürlüklerini,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(3) Sulak alan niteliği taşımasına rağmen, Ramsar Alanı, Ulusal Öneme Haiz Sulak

Alan veya Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan olarak tescili yapılmamış alanlar Diğer Sulak Alan-
lar olarak nitelendirilir ve bu alanlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “Genel Müdürlüğün, diğer
sulak alanlarda” ibaresi “Genel Müdürlüğün, Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanlar ve diğer sulak
alanlarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “mutlak koruma bölgesi dışında kalan” ibaresi “mut-
lak koruma bölgesi ve hassas koruma bölgesi dışında kalan” olarak değiştirilmiştir.

“(1) Sulak alanlarda saz ve diğer bitki türlerinin yakılması, sazların sökülmesi ve tahrip
edilmesi yasaktır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde yer alan “mahalli öneme haiz
Sulak Alanlarda” ibaresi “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan ve diğer sulak alanlarda” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Mahalli öneme haiz sulak alanların belirlenmesi: Bir alanın mahalli öneme haiz su-
lak alan olarak belirlenmesi için alanın bulunduğu mülki sınırlar dikkate alınarak, Bakanlık
taşra teşkilatı tarafından hazırlanan rapor, alanın sulak alan sınırı ve sulak alan koruma bölge-
leri, mahalli komisyonda görüşülerek Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Genel Müdürlükçe
alanın mahalli öneme haiz bir sulak alan olarak değerlendirilmesi halinde, 19 uncu madde kap-
samında belirlenen sulak alan koruma bölgeleri ve uygulama esasları çerçevesinde Bölge Mü-
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dürlüğü tarafından uygulama yapılır. Bu alanların izlenmesi yapılarak yılda bir kez mahalli ko-
misyona rapor verilir. Komisyon, izleme raporları ile ilgili değerlendirme yapar ve değerlen-
dirme Bakanlığa gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ulusal
öneme haiz sulak alanlarda” ibaresi “Ramsar Alanlarında ve ulusal öneme haiz sulak alanlarda”
olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanlarda ise”
ibaresi “Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanlarda ve diğer sulak alanlarda ise” olarak değiştiril-
miştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “Mahalli öneme haiz sulak alanlarda” ibaresi “mahalli öneme haiz sulak alanlarda ve diğer
sulak alanlarda” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) İçme, kullanma ve sulama suyu projelerine ait baraj, gölet, kanal, kanalet, pompa
istasyonu gibi zorunlu altyapı projeleri, ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında
Genel Müdürlüğün, mahalli öneme haiz sulak alan ve diğer sulak alanlarda bölge müdürlüğü-
nün izni ile yapılabilir. Madensel tuzların çıkarılması, malzeme çıkarımı, kültür balıkçılığı ve
bunlara ait zorunlu tesisler izin belgesi almak kaydıyla ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ram-
sar Alanlarında Genel Müdürlüğün, mahalli öneme haiz ve diğer sulak alanlarda bölge müdür-
lüğünün izni ile yapılabilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine
aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
“Sulak alanı destekleyen tarımsal üretim temelli organize sanayi bölgeleri Genel Müdürlüğün
iznine tabidir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 27 – (1) Ramsar Listesine dahil edilecek alanlar Ulusal Komisyon tarafından

belirlenir.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bakanlıkça, Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi esas alınarak

ulusal öneme haiz sulak alanlar ve Ramsar Alanlarında yönetim planı yapılır veya yaptırılır.
İhtiyaç halinde mahalli öneme haiz sulak alanlar ve diğer sulak alanlarda Mahalli Komisyonlar
vasıtasıyla Ramsar Sözleşmesi Sulak Alan Yönetim Planı Rehberi esas alınarak yönetim planı
yapılabilir veya yaptırılabilir.”

“(5) Ramsar Alanları ve Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanlarda yapılan Yönetim planları,
Ulusal Komisyonun, Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanlar ve diğer sulak alanlarda yapılacak
yönetim planları, Mahalli Komisyonun onayını takiben yürürlüğe girer. Uygulamadan sorumlu
kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler bu plan hükümlerine uygun işlem yapmakla yü-
kümlüdürler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ulusal Komisyon, Bakanlık Bakan Yardımcısının başkanlığında, Doğa Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürü, Su Yönetimi Genel Müdürü, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Or-
man Genel Müdürü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü, Tarım Reformu Genel Müdürü,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik
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Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama
Genel Müdürü yükseköğretim kurumlarının sulak alanlarla ilgili bilim dallarından, aynı daldan
olmamak şartıyla iki, sulak alanlar konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından
iki olmak üzere toplam 14 kişiden oluşur. Gerektiğinde alt komisyonlar kurulabilir. 

(2) Komisyonda yer alacak yükseköğretim kurum ve sivil toplum kuruluş üyeleri Ba-

kanlıkça belirlenir ve ihtiyaç duyulması halinde yenilenir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde

yer alan “sulak alan koruma bölgeleri” ibaresi “sulak alan koruma bölgelerini onaylamak” ola-

rak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Mahalli Komisyon, il valisi veya valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkan-

lığında, Bakanlık (Doğa Koruma ve Milli Parklar) Bölge Müdürü, Tarım ve Orman İl Müdürü,

Doğa Koruma ve Milli Parklardan sorumlu İl Şube Müdürü, DSİ Bölge Müdürü, Orman Bölge

Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, toplantı gündemi içeriğindeki sulak alanın bulunduğu

ilçenin kaymakamı, belediye mücavir alanı içerisinde ise ilgili belediye başkanı, il ziraat odası

başkanı, varsa su ürünleri kooperatiflerinden bir, avcılık ve atıcılık derneklerinden bir, mahalli

üniversitelerin ilgili bilim dallarından, aynı daldan olmamak şartıyla iki, sulak alanlar konu-

sunda faaliyet gösteren mahalli sivil toplum kuruluşlarından bir temsilcinin katılımı ile oluşur.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Diğer sulak alanlar ile daimi veya mevsimsel akarsuların koruma ve kullanma esas-

larını belirlemek ve uygulanmasını takip etmek,”

“i) Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanların koruma bölgelerini belirleyerek Genel Mü-

dürlüğe sunmak, mahalli öneme haiz ve diğer sulak alanlarda yapılacak yönetim planlarını

onaylamak ve uygulanmasını takip etmek.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Sulak alan faaliyet izin belgesi verilmesi ve yenilenmesi için ödenecek bedele iliş-

kin tarife ve buna ait uygulama esasları her yıl Bakanlık tarafından belirlenir.

(3) Sulak alanlarda verilecek izin belgeleri için belirlenen bedeller, Bakanlık Döner

Sermaye İşletmesine ödenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/4/2014 28962

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/8/2017 30141
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Orman Genel Müdürlüğünden:
AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel

kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve flo-
rasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık ve imar-ihya çalışmalarına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik;
a) Ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi,

mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık
ve imar-ihya çalışmalarına,

b) Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla, kamu
kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak ağaçlandırma, imar-ihya
ve orman fidanlığı kurma çalışmalarına,

ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun

57 nci, 59 uncu, 60 ıncı, 63 üncü, ek 5 inci ve ek 12 nci maddesi ile 15/7/2018 tarihli ve 30479
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuru-
luşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin
334 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Ağaç: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, en az 5 metre boy

yapabilen, yaşı ve çapı ne olursa olsun kökü, gövdesi ve tepesi olan yerli veya egzotik orijinli
odunsu bitkileri,

b) Ağaççık: Ormanlarda tabii olarak yetişen veya emekle yetiştirilen, boyu 5 metreyi
bulmayan, yaşı ve çapı ne olursa olsun yerli veya egzotik orijinli odunsu bitkileri,

c) Ağaçlandırma: Saha etüdünden başlayarak proje, tohum temini, fidan üretimi, arazi
hazırlığı, dikim, ekim ve bakım faaliyetlerinin tümünü,

ç) Arazi kullanım bedeli: Devlet ormanlarından özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya
amacıyla izin verilen sahalardan, alan ve tür çeşidine göre alınacak Genel Müdürlük tarafından
her yıl belirlenen bedeli,

d) Asli orman ürünü: Her çeşit ağaç, ağaççık ve çalılardan elde edilen tomruk, direk,
sanayi odunu, kağıtlık odun, lif-yonga odunu, sırık, çubuk, yakacak odun gibi odun emvalini,

e) B tipi tali orman yolu: Trafiğe uygun platform genişliği 3-5 metre ve hendek genişliği
0,5-1 metre olup, toplam genişliği 3,5-6 metre olan dere ve yamaç yollarını,

f) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
g) Başvuru bedeli: Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya amacıyla,

bu mevzuat hükümlerine göre başvuru sırasında alınacak olan ve Genel Müdürlük tarafından
her yıl belirlenen bedeli,

ğ) Bölge Müdürlüğü: Orman Bölge Müdürlüğünü,
h) Erozyon kontrolü: Yeryüzünde anakaya üzerindeki toprağın çeşitli etkenlerle aşınıp,

taşınmasına karşı alınan tedbirleri,
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ı) Fidanlık: Ağaç, ağaççık ve orman florasına ait tohum ve fidanların üretildiği fidan-
lıkları,

i) Flora: Ağaç ve ağaççıklarla birlikte orman alt tabakasında yetişen, toprak muhafaza
fonksiyonunu icra eden, ormanların müşir bitkisi özelliğini taşıyan, gerektiğinde süs bitkileri
olarak da kullanılabilen, orman ekosisteminin canlı unsuru, odunsu ve otsu orman bitkilerini,

j) Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,
k) Hangar-depo: Ağaçlandırma sahalarında elde edilen ürünlerin işlendiği ve muhafaza

edildiği, her türlü hava hallerinde çalışanların sığınabileceği, malzemelerin saklandığı toprak
veya beton zemin üzerine temelsiz yapılan geçici yapıları,

l) Hızlı gelişen tür: En uygun yetişme ortamlarında, uygun kültür yöntemlerinin kulla-
nılması ile idare süresi sonunda yıllık ortalama kabuksuz gövde odunu hacim artımı en az 10 m3/ha
olan ağaç türünü,

m) İmar-ihya: Ekonomiye katkı sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla;
mevcut kök sistemi itibarıyla yeterli yoğunluk ve dağılış aranmaksızın bozuk orman alanlarının
koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle, ekim veya dikim
yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesini,

n) İşletme müdürlüğü: Orman işletme müdürlüğünü,
o) İşletme şefliği: Orman işletme şefliğini,
ö) Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki

kara yönünde, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık
ve benzeri alanların tabii sınırlarını,

p) Mera ıslahı: Çayır ve otlakların yem verimini kalite ve kantite yönünden yükseltmek
için; sulama, gübreleme, zararlı ot mücadelesi, tohumlama, bitkilendirme, fidan dikimi ve ben-
zeri biyolojik tekniklerle birlikte, otlatmayı kolaylaştırıcı tesislerin yapılması, toprak muhafaza
gayesiyle çeşitli fiziksel, teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasını,

r) Mücbir sebep: Yetkili merciler tarafından tanzim edilen belge ile belgelendirilen tabii
afetler, genel salgın hastalık, tutukluluk, mahkûmiyet, kısmi veya genel seferberlik ilanı, Ba-
kanlık, orman idaresi veya kamu kurum ve kuruluşlarından kaynaklanan gecikmeler, kamu ku-
rum ve kuruluşlarına ait fidanlıklar ile özel fidanlıklardan uygun orijinde yeterli fidan buluna-
maması, arazi çalışmalarının gerçekleştirilmesini teknik yönden imkânsız kılan ve toprağın tav
halini bozan aşırı don ve kuraklık ile çalışmayı engelleyecek şiddet ve miktarda yağmur ve kar
yağışını,

s) Odun dışı orman ürünü: Her türlü orman ağaç, ağaççık, çalı ve otsu bitkilerinden
elde edilen balzami yağlar ile bunların kabuk, meyve, sürgün, yaprak, çiçek, tohum, kök, soğan,
yumru ve rizomları ile mantar ve benzeri ürünleri,

ş) Orman idaresi: Orman Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,
t) Ormancılık büroları: 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği hüküm-
lerine göre kurulan serbest ormancılık veya serbest yeminli ormancılık büroları ile şirketlerini,

u) Orman köyü: Mülki hudutları içerisinde Devlet ormanı bulunan orman içi veya or-
man bitişiği köyler ile 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi
ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile orman köyü iken mahalleye dönüşen yerleşim birimlerini,

ü) Rehabilitasyon: Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gereken-
lerin korunması, aşılanması, canlandırma kesimi, boşluk alanlara ormanlarda tabii olarak ye-
tişen türlerin ekimi ve bu türlerin aşılı veya aşısız fidanlarının dikimini,

v) Tarife bedeli: 6831 sayılı Orman Kanununun 29 uncu maddesi gereğince; Devlet or-
manlarından elde edilecek orman ürünlerinin piyasa şartlarına göre her yıl Orman Genel Mü-
dürlüğünce tespit edilen üretim öncesi bedelini,
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y) Uygulama projesi: Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya projelerini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Müdürlük Tarafından Yapılacak Çalışmalar

Devlet ormanlarında yapılacak çalışmalar
MADDE 5 – (1) Bozuk orman alanlarında, orman içi açıklıklarda, gerektiğinde verimli

ormanlarda ve ilgili kurumların uygun görmesi halinde de; kültür ve turizm koruma ve gelişim
bölgeleri ve turizm merkezleri kapsamında bulunan alanlarda, doğal tarihi ve arkeolojik sit
alanlarında, 6831 sayılı Orman Kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri kapsamında muhafazaya
ayrılan ve ilan edilen yerlerde, yaban hayatı geliştirme sahalarında, 2873 sayılı Milli Parklar
Kanunu kapsamındaki yerlerde, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre özel çevre koruma bölgesi
olarak ilan edilen yerlerde, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar ile endemik ağaç,
ağaççıklar ve korunması gereken nadir ekosistemlerin bulunduğu alanlarda ağaçlandırma, eroz-
yon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ıslahı, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık
ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel
Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.

(2) Genel Müdürlükçe yapılacak veya yaptırılacak ağaçlandırma, erozyon ve sel kont-
rolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, imar-ihya, rehabilitasyon ve suni gençleştirme çalışmala-
rında ihtiyaç duyulan orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fidanlar ile kamu kurum ve kuru-
luşlarının, gerçek ve tüzel kişilerin yapacağı ağaçlandırmalarda ve kent ağaçlandırmalarında,
park bahçe tanziminde ihtiyaç duyulan, boylu, formlu orman ağaç, ağaççık ve florasına ait fi-
danları ve orman bitkileri orijinli süs bitkisi fidanlarını üretmek amacıyla Genel Müdürlükçe
fidanlık kurulur veya kurdurulur. Bu fidanlıkların kurulma esaslarını ve üretilen fidanların de-
ğerlendirme usulleri Genel Müdürlükçe belirlenir.

(3) Orman idaresi tarafından köy tüzel kişiliği adına ağaçlandırma, imar-ihya veya eroz-
yon kontrolü çalışmaları yapılabilir. Bu çalışmaların yapılacağı sahalar öncelikli olarak köy
yerleşim yerlerine yakın yerlerden seçilir. Çalışmalarda, yetişme muhiti şartlarının uygun ol-
ması halinde öncelikli olarak, odunundan ziyade meyvesinden yararlanılan odun dışı orman
ürünü veren türler kullanılır. Orman idaresi tarafından köy tüzel kişiliği adına tesis edilen ağaç-
landırma, erozyon kontrolü ve imar-ihya sahalarının bakımları köy tüzel kişilikleri tarafından
yapılabileceği gibi o köyde ikamet eden hane sahiplerinin nüfus sayıları dikkate alınarak talep
eden hanelere kura usulü ile paylaştırılmak suretiyle de yaptırılabilir. Sahanın bakımını yapan-
lara, bu sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri tarife bedeli ile verilir.

Hazine arazilerinde yapılacak çalışmalar
MADDE 6 – (1) Orman alanını arttırmak amacı ile Milli Emlak Genel Müdürlüğünün

bağlı bulunduğu Bakanlık tarafından Genel Müdürlük adına tahsis olunan arazilerde ağaçlan-
dırma, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, ağaç ıslahı, orman ağaç, ağaççık
ve florasına ait tohum ve fidan üretimi, fidanlık, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışmaları Genel
Müdürlükçe yapılır veya yaptırılır.

Gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerde yapılacak çalışmalar
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde;
a) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerde, talep etmeleri halinde ağaçlandırma,

erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, rehabilitasyon ve imar-ihya çalışması
yapılabilir veya yaptırılabilir.

b) Gerçek kişiler ile diğer tüzel kişilere ait arazilerde malikinden muvafakat alınmak
kaydıyla erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılabilir
veya yaptırılabilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Gerçek ve

Tüzel Kişilerce Yapılacak Çalışmalar
Devlet ormanlarında çalışmalara izin verilebilecek yerlerin tespiti
MADDE 8 – (1) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmala-

rına izin verilebilecek yerler aşağıda belirtilmiştir:
a) Amenajman planında ve aktüelde verimli orman olmayan yerler,
b) Maden ruhsatı kapsamında bulunmasına rağmen Bakanlıkça muvafakat veya izne

konu edilmemiş alanlar.
(2) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarına izin verile-

meyecek yerler aşağıda belirtilmiştir:
a) Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri kapsamında bulunan

alanlar, doğal tarihi ve arkeolojik sit alanları, 6831 sayılı Orman Kanununun 23 ve 24 üncü
maddeleri kapsamında muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler, yaban hayatı geliştirme saha-
ları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler, 2872 sayılı Çevre Kanununa göre
özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yerler, otlatma planı ile ayrılan sahalar, kadimden
beri kullanılan yaylak ve kışlaklara geçiş yolları, madencilik faaliyeti sonucu tabii yapısı bo-
zulmuş sahalar, Bakanlıkça tescil ve ilan edilen örnek avlaklar,

b) Amenajman planlarında; bozuk orman, orman toprağı, orman içi açıklık olarak gö-
rünmesine rağmen verimli orman niteliğini kazanmış alanlar,

c) Sakız ile yapılacak özel ağaçlandırma çalışmaları hariç olmak üzere, deniz kıyı kenar
çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2.000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler
ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe
içinde bulunan yerler.

Hazine arazilerinde özel ağaçlandırma
MADDE 9 – (1) Mülkiyeti Hazineye ait olan arazilerde, gerçek ve tüzel kişilerce ya-

pılacak özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlığı çalışmalarına ait müracaat,
saha tespit ve izin işlemleri, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce bu maksatla çıkarılan mevzuat
hükümleri çerçevesinde yürütülür.

Sahipli yerlerde özel ağaçlandırma
MADDE 10 – (1) Gerçek ve tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamında, kendilerine ait

taşınmazlarda özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya yapabilirler. Özel orman fidanlığı kurabi-
lirler.

(2) Gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik kapsamında özel ağaçlandırma ve özel
imar-ihya yapmak istemeleri halinde, söz konusu sahanın tek parsel veya bitişik parseller top-
lamının en az 0,5 hektar büyüklüğünde olması gerekir.

Müracaat ve hak sahipliliğinin tespiti
MADDE 11 – (1) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya müracaat-

ları, Nisan ve Eylül aylarında olmak üzere 2 dönem halinde alınır.
(2) Özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışması yapmak üzere saha izni talebinde

bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu sahaya ait harita, koordinat özet çizelgesi ile birlikte,
ikametgâh belgesi ve nüfus cüzdanı suretini dilekçelerine ekleyerek işletme müdürlüklerine
müracaat ederler. İşletmesince müracaatın alındığı tarih ve saat kaydedilerek müracaatçılara
sıra numarası verilir.

(3) İşletme Müdürlüğünce müracaatlar değerlendirilerek; söz konusu sahaya tek müra-
caatın olması durumunda müracaatçı adına, birden fazla müracaatın olması durumunda ise ilk
müracaatçı adına, ilk müracaatçıya verilen sahanın bir kısmını kapsayan başka bir müracaatın
olması durumunda ise ilk müracaatçının müracaatı dışında kalan kısım için o sahaya müracaat
eden ilk müracaatçı adına, başvuru bedelini yatırmaları koşulu ile işlemler devam ettirilir. Diğer
müracaatlar işlemden kaldırılarak ilgililere tebliğ edilir.
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(4) Özel ağaçlandırma veya özel imar-ihyaya konu sahanın;
a) Orman köyü mülki hudutları içerisinde kalmaması durumunda ilana gerek duyulma-

dan ilk müracaatçı adına hak sahipliği tutanağı tanzim edilir.
b) Orman köyü mülki hudutları içerisinde kalması ve müracaatçının da söz konusu sa-

hanın bulunduğu orman köyü nüfusuna kayıtlı olup da en az bir yıl süreyle o köyde ikamet
eden kişi olması halinde ilk müracaatçı adına hak sahipliği tutanağı tanzim edilir.

(5) Müracaata konu edilen orman alanının orman köyü mülki hudutları içerisinde kal-
ması ve müracaatçının da o köy nüfusuna kayıtlı ve o köyde ikamet eden kişi olmaması duru-
munda ise söz konusu sahanın bulunduğu köyde ilan yapılır.

(6) İlan; müracaata ait bilgilerin yer aldığı ilan tutanağının işletme müdürlüğünce 7 gün
süre ile ilgili orman köyünün uygun yerlerine asılması suretiyle yapılır.

(7) İlan süresi içerisinde söz konusu sahaya ilgili orman köyü nüfusuna kayıtlı olup en
az bir yıl süreyle ikamet eden tek bir kişi müracaat ederse bu kişi, bu şartları taşıyan birden
fazla kişinin müracaat etmesi halinde ise müracaat eden kişiler arasında çekilen kura sonucunda
belirlenen kişi hak sahibi olarak tespit edilir.

(8) Kura çekilişi, ilanın bitiş tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde yapılır. İşletme
müdürlüğünce, kura çekilişinin yapılacağı yer, tarih ve saat ile birlikte yatırmaları gereken baş-
vuru bedeli müracaatçılara yazılı olarak tebliğ edilir.

(9) Müracaatçıların kuraya katılabilmeleri için başvuru bedelini yatırdıklarına dair belge
ile birlikte bildirilen yer ve saatte kendilerinin veya noter onaylı özel yetki belgesine sahip
temsilcilerinin bulunmaları zorunludur.

(10) Kura çekilişi için bölge müdürlüğünce; ağaçlandırma şube müdürü başkanlığında,
işletme müdür yardımcısı ve ilgili orman işletme şefi/ağaçlandırma ve toprak muhafaza şefin-
den oluşacak en az 3 kişilik komisyon kurulur. Kura çekilişi müracaatçıların huzurunda ko-
misyon marifetiyle yapılarak hak sahipliği tespit edilir.

(11) Hak sahibi olarak belirlenen müracaatçının izin raporu tanzimi için istenilen bel-
geleri 15 günlük süre içerisinde idareye teslim etmemesi durumunda ilk müracaatçı adına hak
sahipliği tutanağı tanzim edilir ve ilgilisine bildirilir.

(12) Müracaata konu sahanın idari, teknik ve hukuki yönden özel ağaçlandırmaya uygun
olması durumunda, bölge müdürlüğünce kurulan bölge müdür yardımcısı başkanlığında, ağaç-
landırma/silvikültür şube müdürü, işletme müdür yardımcısı, işletme şefi, ağaçlandırma ve top-
rak muhafaza şefi ve kadastro ve mülkiyet şefinden oluşan değerlendirme komisyonu tarafından
tanzim edilen izin raporu, uygun görülmesi halinde bölge müdürlüğünce onaylanır. İzin raporu
hak sahipliği tespit tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde düzenlenir.

(13) Değerlendirme komisyonu tarafından, müracaat sahasının idari, teknik ve hukuki
yönden özel ağaçlandırmaya engel bir durumunun tespiti halinde, bu husus işletme müdürlü-
ğünce müracaat sahibine gerekçeleri ile birlikte tespit tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren
15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir.

(14) Bölge müdürlüğünce hazırlanan izin raporu, Genel Müdürlüğe gönderilir ve Genel
Müdürlükçe değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde uygulama projesi yapılması istenir.

(15) Proje sahibinden özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahası için, saha büyüklüğü
dikkate alınarak Genel Müdürlükçe belirlenen yıllık arazi kullanım bedeli tahsil edilir. Bu bedel
her yıl güncellenir.

(16) Hızlı gelişen türlerle, asgari 10 hektar sahada yapılacak özel ağaçlandırma müra-
caatları ilan edilmeksizin ilk müracaatçı adına hak sahipliği tutanağı tanzim edilir. Diğer iş ve
işlemler bu maddede belirtildiği şekilde yürütülür.

(17) Sahipli arazilerde özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya müracaatları; müracaat sa-
hasına ait tapu belgesi ve tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı harita dilekçeye eklenerek
fiziki veya e-devlet üzerinden orman idaresine yapılır.
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(18) Başvuru bedeli maktu olup her yıl Genel Müdürlük tarafından belirlenir. Orman
köyü nüfusuna kayıtlı olup o köyde ikamet edenlerden bu bedelin yarısı alınır. Alınan başvuru
bedelleri iade edilmez.

(19) Devlet ormanlarında Bakanlık personeline, eşine ve üçüncü dereceye kadar olan
kan ve kayın hısımlarına özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya gayesiyle saha izni verilmez.

(20) Gerçek veya tüzel kişilerce iş bu Yönetmelik kapsamındaki özel ağaçlandırma ve
özel imar-ihya çalışmalarının mümkün olduğu sahalarla ilgili bilgi veya belge talebinde bulu-
nulması durumunda, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya yapılabilecek sahalara ait bilgi ve
belgeler talep tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde orman idaresince ilgililerle paylaşılır.

Devlet ormanlarında saha izni, projelendirme ve saha teslimi
MADDE 12 – (1) İşletme müdürlüğü, hak sahibinden izin raporuna uygun olarak en

geç 60 gün içerisinde Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun uygulama
projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama projesinin verilen
sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir. Uygulama pro-
jesinin verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde izin raporu bölge müdürlüğünce
iptal edilir.

(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda in-
celeyerek onay için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi uygun bulunması halinde
bölge müdürü tarafından onaylanır. Uygulama projesinin bir nüshası arşivlenmek üzere, izin
raporu ve ekleri ise Bakanlıkça verilecek saha izni için Genel Müdürlüğe gönderilir. İzin raporu
ve eklerinin Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde onaylı uygulama projesinde belir-
tilen tür/türlerin idare süresi boyunca Bakanlıkça saha izni verilir.

(3) Bölge müdürlüğünce saha izin oluru, onaylı uygulama projesi ile birlikte işletme
müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce ilgiliye projenin onaylandığı ve 30 gün içeri-
sinde taahhüt senedinin verilmesi gerektiği hususu yazılı olarak tebliğ edilir. Taahhüt senedinin
verilmesine müteakip, saha üzerinde boşaltılması gereken orman emvali yok ise 15 gün içinde,
boşaltılması gereken orman emvali var ise 60 gün içinde ilgili orman işletme müdürlüğünce
boşaltılarak saha teslimi yapılır. Saha tesliminden itibaren 90 gün içerisinde işe başlanması is-
tenir.

Hazine arazilerinde projelendirme ve saha teslimi
MADDE 13 – (1) Müracaata konu saha hazine arazisi ise; işletme müdürlüğü, ön izin

sahibinden Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkça verilen ön izne göre
Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak, uygulama projesini orman-
cılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister.

(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda in-
celer ve onay için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde
bölge müdürü tarafından onaylanarak işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce
onaylı uygulama projesinin bir nüshası, ön tahsis veya kiralama işlemi için Milli Emlak Genel
Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine gönderilerek ilgiliden taahhüt senedi-
nin ve saha teslim tutanağının işletme müdürlüğüne teslimi istenir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen işlemler Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu
Bakanlık tarafından verilen ön izin süresi içerisinde yapılır.

(4) Uygulama projesinin ön izin süresi içerisinde teslim edilmemesi halinde işletme
müdürlüğü tarafından bu durum ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Ba-
kanlık taşra birimine bildirilir.

(5) Kira sözleşmesi ve saha tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu
Bakanlıkça, onaylı uygulama projesine dayanılarak yapılır.

(6) Saha teslimi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra bi-
rimince yapılır.
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Sahipli arazilerde projelendirme
MADDE 14 – (1) Müracaata konu saha sahipli arazi ise; işletme müdürlüğü müraca-

atçıdan Genel Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak en geç 60 gün içeri-
sinde uygulama projesini ormancılık bürolarına tanzim ettirerek teslimini ister. Uygulama pro-
jesinin verilen sürede teslim edilmemesi durumunda, talep halinde 30 gün ek süre verilebilir.
Uygulama projesinin verilen ek süre içerisinde de teslim edilmemesi halinde işletme müdürlüğü
tarafından ilgilinin dilekçesi işlemden kaldırılır.

(2) İşletme müdürlüğü, uygulama projesini en geç 30 gün içinde arazide ve büroda in-
celer ve onay için bölge müdürlüğüne gönderir. Uygulama projesi, uygun bulunması halinde
bölge müdürü tarafından onaylanarak işletme müdürlüğüne gönderilir. İşletme müdürlüğünce
uygulama projesinin onaylandığı ilgiliye yazılı olarak tebliğ edilerek 30 gün içerisinde taahhüt
senedinin işletme müdürlüğüne verilmesi istenir. Taahhüt senedinin verilmesini müteakip 90
gün içerisinde işe başlanır.

(3) Özel ormanlarda yapılacak özel ağaçlandırma müracaatları için aynı sahipli arazi-
lerde olduğu gibi işlem yapılır.

Projelendirmeye ait diğer esaslar
MADDE 15 – (1) Uygulama projesinin tanzimi aşamasında hak sahibinin talep ettiği

tür veya türlerin yetişme muhiti şartları nedeniyle söz konusu sahada kullanılmasına imkan
bulunmaması halinde; ormancılık büroları, hak sahibi ile irtibata geçerek sahada kullanılabi-
lecek türler hakkında bilgi verir. Hak sahibinin, ormancılık bürolarınca kendisine bildirilen sa-
haya uygun türlerden bir veya birkaçının kullanılmasına rıza göstermesi halinde uygulama pro-
jesi tanzim edilir. Aksi takdirde uygulama projesi düzenlenmeden izin raporu bölge müdürlü-
ğünce iptal edilir. Bu şekilde yapılan iptal işleminden dolayı orman idaresi sorumlu değildir.

(2) Uygulama projeleri izin sahipleri tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir.
(3) Orman Bölge Müdürlüklerince onaylanan uygulama projelerinin bir sureti arşiv-

lenmek üzere bilgi amaçlı Genel Müdürlüğe gönderilir.
(4) Tüm uygulama projelerinin yatırım giderleri Bakanlık birim fiyatları veya ilgili

diğer Bakanlıklar tarafından yayımlanan birim fiyatların kullanılması suretiyle düzenlenir.
(5) Talep edilmesi ve orman idaresinin uygun görmesi halinde idari, hukuki ve teknik

nedenlerle saha izinlerinde veya uygulama projelerinde revizyona gidilebilir. Revizyon projeleri
ormancılık büroları tarafından tanzim edilir. Köy tüzel kişiliklerine ait revizyon projeleri, talep
etmeleri halinde bedelsiz olarak orman idaresi tarafından da tanzim edilebilir.

(6) Özel ağaçlandırma sahalarının tamamı veya bir bölümü, 6831 sayılı Orman Kanu-
nunun 16 ncı ve 17 nci maddelerine göre izne konu edilebilir. Bu durumda özel ağaçlandırma
sahibinin orman idaresi tarafından hesaplanan bütün giderleri, adına izin verilen gerçek veya
tüzel kişi tarafından özel ağaçlandırma sahibine defaten ödenir. 6831 sayılı Orman Kanununun
16 ncı ve 17 nci maddelerine göre izin verilen alana tekabül eden kısım için kullandırılan hibe
veya kredi faizsiz olarak geri alınır. Bedel hesabında geri alındığı yılın birim fiyatları esas alınır.

(7) Devlet ormanlarındaki özel ağaçlandırma ve özel imar ihya çalışmalarında verilen
süre içerisinde taahhüt senedinin verilmemesi ve işe başlanmaması veya vazgeçilmesi halinde
saha izinleri iptal edilir.

(8) Teslim edilmeyen sahada projelendirme çalışmaları dışında herhangi bir faaliyette
bulunulamaz.

Saha büyüklüğü
MADDE 16 – (1) Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde en küçük parçası 0,5 hek-

tardan, hazine arazilerinde ise 2 hektardan küçük olan yerler özel ağaçlandırma ve özel imar-
ihya çalışmalarına konu edilemez. Ancak, hazine arazilerinde imar planı içinde kalan ve ağaç-
landırılacak alan olarak ayrılan sahalarda 2 hektar saha büyüklüğü aranmaz.
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(2) Hazine ve sahipli arazilerde gerçek ve tüzel kişilere bir defada en fazla 300 hektar
saha için özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya izni verilebilir.

(3) Devlet ormanlarında özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında saha ile
ilgili üst sınır Genel Müdürlükçe belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Özel Ağaçlandırma, Özel İmar-İhya ve

Özel Fidanlık Tesisinde Uyulacak Esaslar
Özel ağaçlandırma tesisinde uyulacak esaslar
MADDE 17 – (1) Odun veya odun dışı orman ürünü veren türler ile yapılacak ağaç-

landırmalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun ürünü veren orman ağaç, ağaççık ve flora türleri

ile saf veya karışık olarak özel ağaçlandırma çalışmalarına izin verilebilir.
b) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren orman ağaç, ağaççık

ve flora türleri ile saf veya karışık olarak özel ağaçlandırma çalışmalarına izin verilebilir.
c) Devlet ormanı sayılan yerlerde; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen türlerin karışımı ile

özel ağaçlandırma çalışmalarına izin verilebilir.
ç) Devlet ormanı sayılan yerlerde; odun dışı orman ürünü veren ve ormanlarda tabii

olarak yetişen ağaç, ağaççık ve floraların tohumu, fidanı ve aşılı fidanlarının veya aynı türlerin
aşı kalemlerinin kullanımı ile özel ağaçlandırma çalışmalarına izin verilebilir.

d) Devlet ormanı sayılan yerlerde yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında proje-
sinde belirtilmesi kaydıyla odun veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve ağaççık türlerinin
altında alt tür olarak; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkilerin yetiştirilmesine izin verile-
bilir.

e) Devlet ormanı sayılan yerlerde; projesinde belirtilmesi kaydıyla izin alanının % 5’ini
geçmemesi şartıyla özel ağaçlandırma çalışmalarında açık alanlarda, biyolojik çeşitliliği ko-
rumak maksadıyla ekolojisine uygun tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu bitkilerin yetiştiril-
mesine izin verilebilir.

f) Devlet ormanı sayılan yerlerde; projesinde belirtilmesi kaydıyla izin alanının % 10’unu
geçmemesi şartıyla teknik olarak özel ağaçlandırmaya uygun olmayan yerlerde saha bütünlü-
ğünü sağlamak ve biyolojik çeşitliliği korumak maksadıyla tıbbi, aromatik, soğanlı ve yumrulu
bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

g) Devlet ormanı sayılan yerlerde; tesis edilen özel ağaçlandırma sahalarında erozyonun
önlenmesi, toprağın korunması ve ıslah edilmesi, toprağın bitki besin elementleri bakımından
zenginleştirilerek verim gücünün arttırılması gayesi ile fidan aralarında kapalılık teşekkül edin-
ceye kadar otsu bitkilerin yetiştirilmesine izin verilebilir.

ğ) Hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde odun ve odun dışı orman ürünü veren orman
ağaç, ağaççık ve flora türleri ile saf veya karışık yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarına
izin verilebileceği gibi, bu türlerle yapılan ağaçlandırmaların altında projesinde belirtilmesi
kaydıyla; tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler ile her türlü tarım ürünlerinin yetiştiril-
mesine izin verilebilir.

Özel imar-ihya tesisinde uyulacak esaslar
MADDE 18 – (1) İmar-ihya amacıyla talepte bulunan gerçek ve tüzel kişilere; bozuk

orman alanlarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde canlandırma kesimi, aşılama, boş-
lukların uygun türlerle ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hale dönüştürülmesine
izin verilebilir.

(2) Bozuk veya verimsiz orman alanlarında mevcut türlerden gerekenler korunur, aşı-
lanır, orman içi boşluk alanlar, bölgede tabii olarak yetişen türlerle ekim, dikim ve aşılama su-
retiyle imar-ihya edilerek doldurulabilir.
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Özel orman fidanlığı tesisinde uyulacak esaslar
MADDE 19 – (1) Özel orman fidanlığı kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler;

31/7/2016 tarihli ve 29787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Bitkisi Tohumlukları
Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliğine göre kayıt
sertifikası almak ve diğer koşulları sağlamak suretiyle;

a) Hazine arazilerinde, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün mevzuatına göre,
b) Sahipli arazilerde, tapu kayıt belgesi, tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı belge

ve saha kiralanmış ise noter onaylı kira sözleşmesi dilekçeye eklenerek fiziki veya e-devlet
üzerinden fidanlık müdürlüğüne, fidanlık müdürlüğünün olmadığı yerlerde işletme müdürlü-
ğüne,

müracaat yaparlar.
(2) Hazine ve sahipli arazilerde müracaattan sonra, özel fidanlık uygulama projesi Genel

Müdürlükçe belirlenen proje dispozisyonuna uygun olarak ormancılık büroları tarafından dü-
zenlenir. Fidanlık müdürlüğünce, fidanlık müdürlüğünün olmadığı yerlerde işletme müdürlü-
ğünce yapılan inceleme sonucunda uygun görülmesi halinde, uygulama projesi bölge müdür-
lüğünce onaylanır. Onaylanan projenin bir nüshası bilgi için Genel Müdürlüğe gönderilir.

(3) Özel orman fidanlıklarının kurulacağı alan büyüklükleri Genel Müdürlükçe belir-
lenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İnşa Edilebilecek Tesisler ile İzleme ve Denetim

Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarında inşa edilebilecek tesisler
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre tesis edilen sahalarda uygulama

projesinde belirtilmesi şartıyla;
a) Mülkiyeti Hazineye ait olan özel ağaçlandırma ve özel imar ihya sahalarında Milli

Emlak Genel Müdürlüğünce bu maksatla çıkarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde tesis ya-
pılabilir.

b) Sahipli arazilerde 30 dekar ve üzeri büyüklükteki özel ağaçlandırma ve özel imar-
ihya sahalarında proje sahası yatay alanının % 6’sına kadar yapılaşma izni verilebilir. Sahipli
arazilerde 30 dekarın altındaki özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarında 10 uncu mad-
denin ikinci fıkrasında belirtilen alt sınıra kadar yapılaşma izni verilebilir. Söz konusu sahanın
kredi ödemesi yapılmış sahalardan olması durumunda, yapılaşmaya konu edilen alan miktarına
tekabül eden kredi bedeli yasal faiziyle birlikte geri alınır.

c) Devlet ormanlarında tesis edilen özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarında;
üretim, işleme, bakım ve koruma amaçlı konteyner, karavan, prefabrik bekçi evi, taşınabilir
tuvalet, hangar-depo, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, don kırıcı
tesisler, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapılmasına izin verilebilir.

Uygulama, izleme ve denetim
MADDE 21 – (1) Devlet ormanlarında ve sahipli arazilerde, işletme müdürlüğü tara-

fından, projenin onaylanmasından sonra ilgiliye tebligat yapılarak tebliğ tarihinden itibaren 30
gün içinde, taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne verilmesi istenir. Devlet ormanlarında ve
hazine arazilerinde saha tesliminden sonra, sahipli arazilerde de taahhüt senedinin işletme mü-
dürlüğüne tesliminden sonra 90 gün içerisinde işe başlanır.

(2) Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmalarında onaylı uygulama projesindeki
iş programına uyulması esastır. İş programı revizyonu; mücbir sebeplerden ve sahanın geç tes-
lim edilmesi nedeniyle işin yetişme imkânının olmadığı hallerde yapılır.

(3) İşletme müdürlüğü tarafından kurulan ve en az 3 teknik elemandan oluşan denetim
komisyonu veya serbest ormancılık bürolarınca oluşturulan 3 orman mühendisi tarafından tüm
sahalar yılda en az bir defa kontrol edilerek, Genel Müdürlükçe belirlenen örnek dispozisyona
göre düzenlenecek uygulama izleme cetveli her yılın sonunda bölge müdürlüğüne gönderilir.
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(4) Bu Yönetmelik hükümlerine veya taahhüt senedine veya onaylı uygulama projesinde
belirtilen teknik esaslara ve iş programına uygun hareket etmediği tespit edilenler, işletme mü-
dürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar eksikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak
ikaz edilir. İkazın gereğinin, mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirilmesi zo-
runludur. Bu süre amaç dışı kullanımlarda 30 günü, diğer durumlarda 6 ayı geçemez.

(5) Özel ağaçlandırma, özel fidanlık ve özel imar-ihya tesisi çalışmalarına ilişkin teknik
esaslar ilgili mevzuata aykırı olamaz.

İzin ve proje iptali
MADDE 22 – (1) Devlet ormanı ve sahipli arazilerde uygulama projesinin onaylandı-

ğının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde taahhütnameyi işletme müdür-
lüğüne teslim etmeyen gerçek ve tüzel kişilerin saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projesi
iptal edilir.

(2) Devlet ormanlarında ve hazine arazilerinde saha tesliminden sonra, sahipli arazilerde
de taahhüt senedinin işletme müdürlüğüne tesliminden sonra, 90 gün içerisinde işe başlamayan,
gerçek ve tüzel kişilerin saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projesi iptal edilir.

(3) Uygulama esnasında onaylı uygulama projesinde belirtilen teknik esaslara uygun
hareket etmediği tespit edilenler, işletme müdürlüğünce uygun görülen süre sonuna kadar ek-
sikliklerin giderilmesi hususunda yazılı olarak ikaz edilir. Bu süre 6 ayı geçemez. İkazın gere-
ğini mücbir sebepler dışında verilen süre içinde yerine getirmeyenlerin, saha izni/kira sözleş-
mesi ve uygulama projesi iptal edilir.

(4) Amaç dışı kullanımın tespit edildiği durumlarda idarece verilen 30 günlük süre so-
nunda ikazın gereğini yerine getirmeyenlerin, saha izni/kira sözleşmesi ve uygulama projesi
iptal edilir.

(5) Devlet ormanlarındaki özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahaları için yatırılması
gereken yıllık arazi kullanım bedeli her yıl ekim ayı sonuna kadar proje sahibince defaten öde-
nir. Yıllık arazi kullanım bedelini iki yıl üst üste yatırmayan proje sahiplerinin uygulama proje
ve saha izni iptal edilir.

ALTINCI BÖLÜM
Planlama, Faydalanma, Hibe ve Kredilendirme Esasları ile Suçların Takibi
Planlama ve faydalanma esasları
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre odun üretimi maksadıyla tesis edi-

len özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahaları, Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Ame-
najman Planlarının Düzenlenmesine Ait Usul ve Esaslara uygun olarak ormancılık bürolarının
tanzim edeceği faydalanmayı esas alan amenajman planlarına göre işletilir. Özel ağaçlandırma
ve özel imar-ihya sahalarında amenajman planları, kapalılığın teşekkülünden sonra sahipleri
tarafından ormancılık bürolarına tanzim ettirilir.

(2) Özel orman fidanlıklarında üretilen fidanlar ile özel ağaçlandırma ve özel imar ihya
sahalarından elde edilen her türlü orman ürünü hak sahibi tarafından değerlendirilir.

(3) Odun üretimi maksadı dışındaki özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya sahalarına ait
planlama ve faydalanma esasları uygulama projesinde belirtilir.

Hibe ve kredilendirme esasları
MADDE 24 – (1) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman fidanlıkları için

talep halinde, 11/1/2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma ve
Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre hibe ve kredi verilebilir.

Özel ağaçlandırma sahalarının devredilmesi, sahaya ortak alınması ve mirasçılara
intikali

MADDE 25 – (1) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık kurulması gaye-
siyle verilen izinler devredilebilir veya ortak alınabilir.

(2) İznin devredilmesi veya ortak alınması aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır.
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a) İzin sahibi birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişi ise; saha tesliminden sonra ortaklar
birbirlerine devir yapabilirler.

b) İzin sahibi, saha teslimi yapıldıktan sonra ortak alabilir. Alınan bu ortağa sahanın
devredilebilmesi için ilk saha tesliminden itibaren 2 yıl geçmesi ve sahanın başarılı olması şartı
aranır.

c) İzin sahibi tarafından iznin üçüncü şahıslara devredilebilmesi için ilk saha teslimin-
den itibaren 3 yıl geçmesi ve sahanın başarılı olması şartı aranır.

(3) İzin sahibi gerçek ve tüzel kişiler tarafından devir talebinde veya ortak alınması ta-
lebinde bulunulması halinde;

a) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin noter onaylı
dilekçeleri ile devretmek isteyen veya ortak almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin noter
onaylı dilekçeleri,

b) Devir almak isteyen veya ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden alınacak
noter onaylı taahhüt senedi ile hibe veya kredi kullanılmış ise kullanılan kredi miktarı kadar
borç senedi veya hibe taahhüt senedi ya da gayrimenkul ipoteği,

ile işletme müdürlüğüne müracaat edilir.
(4) İşletme müdürlüğünce devir veya ortaklık talebinin uygun görülmesi halinde or-

manlık alanlardaki devir veya ortaklık talepleri bölge müdürlüğüne, hazine arazilerindeki devir
veya ortaklık talepleri Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra biri-
mine belgeleriyle birlikte gönderilir.

(5) Ormanlık alanlardaki devir talepleri Genel Müdürlükçe, hazine arazilerindeki devir
talepleri de Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkça değerlendirilir. De-
ğerlendirme neticesinde Genel Müdürlük tarafından uygun görülen devir oluru ile Milli Emlak
Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimi tarafından uygun görülen devire
göre düzenlenen kira sözleşmesi ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir.

(6) İşletme müdürlüğü tarafından devir veya ortaklık olurlarına göre projelerin ilgili
sahifeleri revize edilerek, revize edilen kısımların birer sureti sahanın mülkiyetine göre bölge
müdürlüğüne veya Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimine
gönderilir.

(7) Kamu kurum ve kuruluşlarına, özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya maksadıyla izin
verilen sahalar orman idaresi haricindeki gerçek ve tüzel kişilere devredilemez ve bu sahalara
ortak alınamaz. Orman idaresine devri yapılacak sahanın Hazine arazisi olması halinde Milli
Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.

(8) Bu Yönetmelik veya mülga ağaçlandırma yönetmelikleri kapsamında özel ağaçlan-
dırma ve özel imar-ihya gayesi ile köy ve belde tüzel kişiliklerine izin verilen sahalar, bu mad-
denin ikinci fıkrasındaki (a), (b) ve (c) bentlerine bağlı kalınmaksızın gerçek veya tüzel kişilere
devredilebilir, bu sahalara ortak alınabilir. Ayrıca bu sahalar, köy ve belde tüzel kişiliklerinin
talepleri ve idarenin uygun görmesi halinde orman idaresine de devredilebilir. Ancak bu saha-
lardan köy ve belde tüzel kişiliklerine Hazineden tahsis edilmiş olanlar Milli Emlak Genel Mü-
dürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlığın uygun görüşlerini müteakip Orman Genel Müdürlüğü
adına tahsis edilir.

(9) Özel ağaçlandırma sahaları bölünerek ortaklara veya üçüncü şahıslara devredilemez.
Ortaklar tüm sahadan müştereken sorumludurlar.

(10) Devlet ormanlarında izin, hazine arazilerinde kira sözleşmesi ve sahipli arazilerde
proje sahibinin ölümü halinde saha izni/kira sözleşmesi/proje sahibinin hakları ve yükümlü-
lükleri, mirasçılık belgesinde belirtilen mirasçılara devredilebilir.

(11) İşletme müdürlüğüne ölüm halinin resmi belgelerle bildirilmesinden sonra işletme
müdürlüğünce mirasçılık belgesinde belirtilen mirasçılara yapılacak tebligatlarda;
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a) Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık saha izni/kira sözleşmesi/proje-
sinin tüm mirasçılarca ya da diğer mirasçıların noter onaylı vekâletini alan bir ya da birden
fazla mirasçı tarafından devam ettirilebileceği,

b) Bir veya birden fazla mirasçının bu hakkından feragat ederek talipli olan diğer mi-
rasçılara bu hakkını devretmesinin mümkün olabileceği,

c) Mirasçılardan hiçbirinin özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel fidanlık saha izni/kira
sözleşmesi/projesini devam ettirmeye talipli olmaması halinde saha izni/kira sözleşmesi/projesi
ve yapılmışsa kredi tahsisi iptal edilerek, verilen kredinin yasal faizi ile birlikte mirasçılardan
tahsil edileceği,

hususları belirtilir.
(12) Devir almayı talep eden mirasçı veya mirasçılar;
a) Devir ile ilgili talep dilekçesi,
b) Noter onaylı taahhüt senedi,
c) Kredi kullandırılmış ise kullandırılan krediye karşılık borç senedi veya gayrimenkul

ipoteği,
ile işletme müdürlüğüne müracaat ederler.
(13) Devir talebinin uygun görülmesi halinde işletme müdürlüğünce bu maddede be-

lirtilen belgeler, ilgisine göre bölge müdürlüğüne, defterdarlığa veya mal müdürlüğüne gön-
derilir. Ormanlık alanlardaki devir talepleri Genel Müdürlükçe, hazine arazilerindeki devir ta-
lepleri de Milli Emlak Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkça değerlendirilir. De-
ğerlendirilme neticesinde Genel Müdürlük tarafından uygun görülen devir oluru ile Milli Emlak
Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlık taşra birimi tarafından uygun görülen devire
göre düzenlenen kira sözleşmesi ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir. Sahipli arazilerde ise
mirasçılara devir işlemleri yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde işletme müdürlüğünce de-
ğerlendirilip sonuçlandırılır.

(14) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, orman köyü nüfusuna kayıtlı olup da o köyde
ikamet eden gerçek kişiler, bulunduğu köy mülki hudutları içerisindeki Devlet ormanlarında
yapmış oldukları özel ağaçlandırma veya özel imar ihya sahalarını sadece ilgili orman köyü
nüfusuna kayıtlı olup en az bir yıl süreyle o köyde ikamet eden kişilere devredebileceği gibi
aynı şartları taşıyan kişileri bu sahalara ortak alabilir.

Suçların takibi
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ağaçlandırılan, imar-ihya, rehabi-

litasyon, erozyon ve sel kontrolü, çığ ve heyelanların önlenmesi, mera ve tohum ıslahı çalışması
yapılan sahalarda işlenen orman suçlarının takibi 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaç-

landırma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Müracaatlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce 23/8/2012

tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümlerine
göre hak sahipliği tespit edilen müracaatların iş ve işlemleri bu Yönetmelik hükümlerine göre
devam ettirilir.

Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 

Bitlis Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinden: 

 

 9120 
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Akhisar 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 9165 

—— • —— 

Manavgat 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

 
 9166 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

POPÜLER BİLİM DERGİLERİNİN BAYİLERCE OKUYUCUYA  

ULAŞTIRILMASI SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: 

TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik 

dergilerinin 01/01/2020 - 31/12/2020 tarihleri arasında 12 ay süre ile satışı TÜBİTAK Taşınır ve 

Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmeliğin 18’inci maddesinin (b) bendine göre “Açık Artırma 

ve Eksiltme Usulü” ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

1 - İdarenin : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

a) Adresi : Atatürk Bulvarı No: 221, Kavaklıdere Çankaya / 

ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 298 14 58 - 0312 427 36 98 

c) Elektronik posta adresi : satinalma@tubitak.gov.tr 

2 - İhale konusu işe ait bilgiler 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Bilim ve Teknik Dergisi : Aylık 22.000 adet x 12 ay 

 : Bilim Çocuk Dergisi : Aylık 62.000 adet x 12 ay 

 : Meraklı Minik Dergisi : Aylık 42.000 adet x 12 ay 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü 

Kavaklıdere Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 08/11/2019 - 10.30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

4.1. İstekliler idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmış sicil kayıt belgesi, 

4.2. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya 

vekâletname. 

4.3. Standart Formlar: Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu ve 

birim fiyat teklif cetveli ile iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi 

5 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü Kavaklıdere 

Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve 100,00 (Yüz) TL karşılığı, idarenin aynı adresinden 

satın alınabilir. 

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

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvarı No: 221, Satınalma Müdürlüğü, 

Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta veya kargo vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

9 - Geçici teminat alınmayacaktır. 

10 - Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 9229/1-1 
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YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2019-2020 Kampanya Döneminde Yaş Pancar Posası Paketleme Makinesi 

Çalıştırılması hizmetinin T.Ş.F.A.Ş.Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğine göre yapılması 

İhale kayıt numarası : 2019/528325 

1- İdarenin  

a) adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şekerevleri Mah. Yunus 

Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR 

b) telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35(4 Hat) – 0 248 233 12 67 

c) elektronik posta adresi (varsa) : 

2- İhale konusu hizmetin  

a) niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2019/2020 Kampanya döneminde ( ± 

% 20 toleranslı) 11.000 ton Yaş Pancar Posası 

Paketleme Makinesi Çalıştırılması. Paketleme 

makinesi ve çalışacak personelin tamamı  

yükleniciye ait olacaktır. 

b) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası 

c) işin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 90 takvim  

günüdür. 

3- İhalenin  

a) yapılacağı yer : Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası 

Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati : 05.11.2019 Salı Günü Saat 14.30 

4- İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 100,00 

TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

5- Teklifler 05/11/2019 Salı Günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

8- Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara 

tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 9133/1-1 
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TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Afyon A.Ç. Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile Afyon A.Ç. Gar’dan teşkil edilen 

yolcu trenlerinde bulunan yolcu vagonları, rail-bus, mototren yük treni furgonlarının temizlik 

hizmetlerinin (1) yıl süreyle yürütülmesi  (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işi satın 

alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2019/525942 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No:2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 

1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Afyon A.Ç. Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri 

ile Afyon A.Ç. Gar’dan teşkil edilen yolcu trenlerinde bulunan yolcu vagonları, rail-bus, mototren 

yük treni furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında aylık 

(11) işçi ile yapılması hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre)  

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 06/11/2019 günü saat 14/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

150,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI  

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

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

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9134/1-1 

—— • —— 

TEMİZLİK HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım Servis Müdürlüğünden: 

Kütahya Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile Kütahya Gar’dan teşkil edilen yolcu 

trenlerinin temizlik hizmetlerinin 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında aylık (2) işçi ile (1) 

yıl süreyle yürütülmesi hizmet alım işi (Teknik Şartnameye göre) satın alınacaktır. 

İhale Kayıt No : 2019 / 525927 

İdarenin: 

a)Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyonkarahisar Araç Bakım 

Servis Müdürlüğü Ali Çetinkaya Mah. Silo Yolu Cad. 

No:2/6 GAR/AFYONKARAHİSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21- 0 272 213 29 44 

c) Elektronik Posta Adresi : afyonaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr 
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1- İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Kütahya Gar’a gelen ve geçen yolcu trenleri ile 

Kütahya Gar’dan teşkil edilen yolcu trenlerinde bulunan yolcu vagonları, rail-bus, mototren yük 

treni furgonlarının temizlik hizmetlerinin 01.01.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında aylık (2) işçi 

ile (Teknik Şartnameye göre) hizmet alım işidir. 

2- Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

3- Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü adresine 

ihale tarihi olan 06/11/2019 günü saat 10/30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4- İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 

adresinde veya http://www.tcddtasimacilik.gov.tr internet sayfasında görülebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD Taşımacılık A.Ş. Afyon 

Araç Bakım Servis Müdürlüğü Muhasebe Bürosu Afyonkarahisar Veznesinden KDV dahil 

100,00 TL bedelle temin edilebilir. veya TC ZİRAAT BANKASI TR24 0001 0000 2179 1166 

2450 28 - T.HALK BANKASI TR96 0001 2009 1830 0013 0000 23 - T.VAKIFLAR BANKASI 

TR94 0001 5001 5800 7305 4062 95 NOLU hesaplara yatırılması ve makbuz - dekontlara 

açıklayıcı bilgilerinin girilerek makbuz ve dekontların teklif zarfının içerisinde sunulması 

gereklidir. 

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

6- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 9135/1-1 

—— • —— 

İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİR HASTANESİ 

YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ 

İHALE İPTAL İLANI 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire 

Başkanlığından:  

İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin 

Edilmesi ihalesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis 

Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel 

İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama 

Yönetmeliği kapsamında iptal edilmiştir. 

 

1. İdarenin 

a) Adı ve Adresi : T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Yatırımları Genel 

Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar 

Bulvarı 6001. Cadde No: 9 Kat: 7 Bilkent - Çankaya/ 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 585 64 92-93 - 0 312 585 65 33 

c) Elektronik Posta Adresi : kamuozel_db@saglik.gov.tr 

 

2. İptal Edilen İhalenin İlanının Yayımlandığı 

a) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 01.06.2018 Sayı: 30438 

 

3. İhale İptal Tarihi : 25.09.2019 

 9231/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Çayeli Belediye Başkanlığından:  

1 - Rize İli, Çayeli İlçesi, Yenipazar Mahallesi (Tapuda Rize-Hopa Şosesi) 30 ada 22 

parselde Müftülük binasının zemin katında yer alan Belediyemize ait 1 (bir), 2 (iki), 3 (üç) 

bağımsız bölüm numaralı asma katlı dükkanların 07.11.2019 Perşembe günü 16:20 (Bağımsız 

bölüm no 1), 16:30 (Bağımsız bölüm no 2) ve 16:40 (Bağımsız bölüm no 3) saatlerinde Çayeli 

Belediye Başkanlık odasında Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 

45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - Birinci ihaleye teklif verilmemesi veya ihalelerde verilen tekliflerin hadde layık 

olmaması halinde ikinci ihale 21.11.2019 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde yapılacaktır. 

3 - İhale ile satışı yapılacak olan dükkanların yüzölçümü, ihale muhammen bedeli ve 

geçici teminat miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

 

Bağımsız 

Bölüm No 

İşyeri m2 

(Zemin+Asma Kat) 

Ada/ 

Parsel 

Hisse 

Oranı 

Arsa 

Payı 

İhale 

Saati 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

1 
78,06 

(44,57+33,49) 
30/22 Tam 30/228 16:20 915.000,00-TL. 29.000,00-TL. 

2 
81,95 

(46,40+35,55) 
30/22 Tam 30/228 16:30 958.000,00-TL. 29.000,00-TL. 

3 
81,51 

(40,42+41,09) 
30/22 Tam 30/228 16:40 953.000,00-TL. 29.000,00-TL. 

 

4 - İhaleye iştirak etmek isteyenler; 

a) Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi, Adres yerleşim belgesi, Geçici teminat 

Makbuzu veya Banka teminat mektubu, 

b) Tüzel Kişiler: Faaliyet belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı 

yetki belgesi, Ticaret sicil gazetesi, Ortak katılım olması halinde şekli ve içeriği ilgili 

mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortak girişimi oluşturan 

gerçek ve tüzel kişilerin (a) bendinde istenilen belgeler, Geçici teminat Makbuzu veya Banka 

teminat mektubu, 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair 

noter tasdikli vekalet belgesi, 

d) Şartnameyi okuyup kabul ettiklerine dair imzalanmış şartname örneği, 

e) İhaleye gireceklerini belirtir bir dilekçeyi kapsayan ihale dosyasını ihale günü saat 

15:30’a kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir. 

İstenilen belgeler, asıl veya noter tasdikli ve tanzim tarihi 2019 yılına ait olmalıdır. 

5 - Taşınmazların ihale bedellerinin yarısı yasal süresi içerisinde peşin, kalan yarısı ise   

20 Ocak 2020 ile 20 Şubat 2020 tarihlerinde iki eşit taksitle ödenecektir. İhale bedelinin tamamı 

ödendikten sonra tapu devri yapılacaktır. İhale ile ilgili diğer vergi, harç ve giderler ihaleyi 

üstlenen tarafından peşin olarak ödenecektir. 

6 - İhale şartnamesi Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin 

edilecektir. 

7 - İhaleyi üstlenip ihale şartlarını yerine getirmeyenlerin ihalesi iptal edilerek yatırmış 

oldukları geçici teminatlar irat kaydedilir. 

8 - İhtilafların olması halinde Çayeli Mahkemeleri yetkilidir.  

İlanen tebliğ olunur. 9131/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Osmangazi Belediye Başkanlığından: 

Aşağıda listede belirtilen; Soğanlı Mahallesi, Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 

kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 36.Maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

1- Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 6. Kısım 3518 Ada, 4 parsel, (6.962,12m²) 

üzerine Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması İşi. 

Yapı yaklaşık maliyeti muhammen bedeli : 16.848.330,40.-TL+KDV 

Geçici teminat bedeli : 505.500,00.-TL  

2- Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 6. Kısım İhalesi 14/11/2019 tarihinde 

Perşembe günü saat 14:00 da Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10’daki Belediye Hizmet binasının 1. 

Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ’nce yapılacaktır. 

3- İhale suretiyle yaptırılacak olan Kat Karşılı İnşaat Yaptırılması işine ait idari şartname 

her gün çalışma saatleri içerisinde, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:10 adresinde bulunan Belediye 

Hizmet Binası 1. kat Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.  

4- İhaleye iştirak edecek olanlar herbir ihale şartnamesi ve ekleri için 1.000,00 (Bin) TL 

bedel karşılığında ihale tarihinden en geç 1 gün önce mesai saati bitimine kadar satın alınabilir. 

5- İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 

10.00’a kadar (Santral Garaj Mh. Ulubatlı Hasan Blv. No:10 Osmangazi/ BURSA) adresindeki 

ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, (Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne) makbuz karşılığında 

verilmesi şarttır. Belirtilen saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenle 

oluşacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

6- Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine 

komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile 

açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar (12:00) 

komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.  

7- İhale Komisyon Başkanlığı’na verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.  

8- İstekliler ihale alanı ile ilgili tekliflerinde idare lehine %40’ın altında (%40 dahil) teklif 

veremeyecektir. İdare lehine verilen %40 altındaki (%40 dahil) teklifler kabul edilmeyecektir. 

9- Saat ayarında; Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır.  

10- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

11- İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile 

ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı 

ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi 

halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

12- İşin bitirme süresi sözleşme tarihinden itibaren 24(Yirmidört) aydır. 

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işi idari 

şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

14- Bu ihaleye Ortak Girişim olarak teklif verilebilir. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel 

kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.  

İsteklilerin:  

A) İkametgâh belgesi veya Tebligat için Türkiye’de bir adres göstermesi 

B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi (2019 yılı vizeli),  

1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idari merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. 
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(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 

veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 

C) İmza sirkülerini vermesi,  

1. Gerçek kişi olması halinde kişinin noter tasdikli imza sirküleri, 

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluğunca 

veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 

D) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi. (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

konsolosluğunca veya Türkiye Dış İşleri Bakanlığı’nca onaylanması gerekir.) 

E) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile dokümanlar Türkçe olacaktır. Başka bir 

dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. 

Yabancı iştirakçilerin belgelerinin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından 

yapılmış olması halinde, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya 

sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti 

Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.  

F) Her bir ihaleye ait İşin keşif bedelinin %3’ü (Yüzde Üç) oranında Geçici Teminat 

vermesi,  

G) 1. Taahhüt durumu bildirisi ve buna ait diğer belgeler 

İsteklilerin, son 10 yıl içinde tek sözleşmeye dayalı işin keşif bedelinin % 50’si kadar, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2019 yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde 

belirtilen III-A Grubu veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde üst yapı grupları başlığında, 

II. grup işlere ait iş bitirme belgesinde tanımlı konut tipi, iskan ruhsatında veya iş bitirme 

belgesinde belirtilmiş olacaktır.) 

2. İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü ile birlikte şirket ortaklarını ve bunların hisse ve 

görevlerini belirten belge, 

3. Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

4. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar, yasaklı 

olmadıklarını taahhütname şeklinde verecektir.)  

5. Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

İdari şartnamenin 8. Maddesi G bendinde belirtilen kriterlere uygun olarak belgelerin 

hazırlanması ve sunulması. 

H) Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde, ‘yukarıda istenilen belgelerin 

(G/1’’ bendi hariç) tamamı Ortak Girişimin ortaklarınca münferiden karşılanacaktır. Ancak, 

Teminat Mektubu, Ortak Girişim ortaklarınca müştereken karşılanacaktır. Yukarıda “G/1” 

bendinde “Taahhüt Durumu Bildirisi ve Buna Ait Diğer Belgeler” bölümünde belirtilen hususlar 

ve niteliklerin tamamını, Ortak Girişimin Pilot firmasında bulunması şarttır. Ortak girişimin diğer 

ortaklarının pilot firmadan istenilen niteliklerin % 40’ ını sağlaması şarttır.  

İ) Yer Görme Belgesi (İdare tarafından verilecektir) 

J) Şartname Alındı Makbuzu 

Bütün bu belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin 

adı, soyadı, ticaret ünvanı ve kanuni tebligatına ilişkin adres yazılarak yapıştırılacak ve istekli 

tarafından imzalanacaktır. 

İlan tarihleri: 

Bursa’da : 23/10/2019, 23/10/2019 tarihlerinde 

Türkiye Geneli : 23/10/2019 

Resmi Gazete’de : 23/10/2019 9070/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Tekirdağ Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Tekirdağ Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi 732 hektarlık 

alanına ait altyapı yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere 

işin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin Adresi : Ulaş OSB Mah. 206 Sokak No: 2 Ergene 2 OSB 

ERGENE/TEKİRDAĞ 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 732 hektarlık Organize Sanayi Bölgesi alanına ait yol, 

içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu inşaatlarından 

müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Ergene / TEKİRDAĞ 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi :  30/11/2021 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2019 B.F. ile) : 155.817.605 TL 

f) Geçici Teminatı : 4.674.528,15 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu Toplantı 

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 12/11/2019 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

Belgesinin ve bu iş deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa 

ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamış teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden 

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
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G) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154 1. Kat 155 

nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün 

ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate 

alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3’üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Tekirdağ Ergene 2 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Ulaş OSB Mah. 206 

Sokak No: 2 Ergene 2 OSB ERGENE / TEKİRDAĞ adreslerinde görülebilir veya 600 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keşif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - KDV uygulaması, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve 

ikincil mevzuatı uyarınca yapılır. İstisnalardan kaynaklanan iade talepleri Hazine ve Maliye 

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyet Başkanlığımız, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 9228/2-1 
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SİMİTLİK - PASTALIK VE BAKLAVALIK-BÖREKLİK UN 

ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 1.000 çuval (1 çuval = 50 kg) Simitlik Un 

1.500 çuval (1 çuval = 50 kg) Pastalık Un ve 1.000 çuval (1 çuval = 50 kg) Baklavalık-Böreklik 

Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 04.11.2019 Pazartesi günü saat 14:00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız İhale Hazırlık 

Şefliği’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 04.11.2019 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız İhale 

Hazırlık Şefliği’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ ANKARA 

Tel: 444 22 43 - (0312) 592 93 92 – 93 Faks: (0312) 397 33 74 – 71 

 9068/1-1 

—— • —— 
PRES MAYA ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 500.000 kg Pres Maya kapalı zarf ile teklif 

alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 28.10.2019 Pazartesi günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

Salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız İhale Hazırlık 

Şefliği’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 28.10.2019 Pazartesi günü saat 10.30’a kadar Fabrikamız İhale 

Hazırlık Şefliği’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

7. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ ANKARA 

Tel: 444 22 43 - (0312) 592 93 92 – 93 Faks: (0312) 397 33 74 – 71 

 9069/1-1 
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FABRİKA SATIŞ MAĞAZALARINA SARF MALZEME ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen Fabrika Satış Mağazalarına Sarf Malzeme; 

500.000 Adet Plastik-Çatal-Bıçak Mendil Seti 

800 Adet Plastik Tepsi 

300.000 Adet Baskılı Börek Tabağı (Büyük) 

500.000 Adet Baskılı Börek Tabağı (Küçük) 

3.500 Adet Tepsilik Börek Kutusu 

10.000 Kg Baskılı Kese Kağıdı 

20.000 Adet Glutensiz Kurabiye Kabı 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 11.11.2019 Pazartesi günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız İhale Hazırlık 

Şefliği’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 11.11.2019 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız İhale 

Hazırlık Şefliği’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 444 22 43 & (0312) 592 93 92-93 Faks: (0312) 397 33 74 – 71 

 9084/1-1 

—— • —— 
KESTART YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 50.000 kg Kestart Yağı alımı kapalı zarf ile 

teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 07.11.2019 Perşembe günü saat 14:00 ’da Fabrikamız Genel Müdürlük Toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız İhale Hazırlık 

Şefliği’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 07.11.2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız İhale 

Hazırlık Şefliği’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 444 22 43 & (0312) 592 93 92-93 Faks: (0312) 397 33 74 – 71 

 9085/1-1 



23 Ekim 2019 – Sayı : 30927 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

ÖZEL AMAÇLI (TAM RANDIMANLI) UN ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 20.000 Çuval Özel Amaçlı (Tam 

Randımanlı) Un alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 06.11.2019 Çarşamba günü saat 14:00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (YüzelliTürklirası) bedelle Fabrikamız İhale Hazırlık 

Şefliği’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 06.11.2019 Çarşamba günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız İhale 

Hazırlık Şefliği’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ANKARA 

Tel: 444 22 43 & (0312) 592 93 92-93 Faks: (0312) 397 33 74 – 71 

 9086/1-1 

—— • —— 
PEKTİN VE KSANTAN GAM ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1. Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 4.000 kg Pektin ve 4.000 kg Ksantan Gam 

alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2. İhale 13.11.2019 Çarşamba günü saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3. İhale ile ilgili şartname 150 TL (Yüzellitürklirası) bedelle Fabrikamız İhale Hazırlık 

Şefliği’nden temin edilebilir. 

4. Nihai teklifler en geç 13.11.2019 Çarşamba günü saat 14.00’a kadar Fabrikamız İhale 

Hazırlık Şefliği’ ne verilmiş olması gerekmektedir. 

5. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6. Bu İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun İstisna Alımı Kapsamındadır. 

7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir şekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 

Macun Mah. Anadolu Bulvarı No:13/1 Yenimahalle/ ANKARA 

Tel: 444 22 43 - (0312) 592 93 92 – 93 Faks: (0312) 397 33 74 – 71 

 9087/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

İller Bankası Anonim Şirketinden: 

 

 9257/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 
 9245/1-1 
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Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

Aşağıda ada ve parsel numarası yazılı gayrimenkul Eryaman Mahallesi imarın 18498 ada 

6 ve 7 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine istinaden 3194 

sayılı imar kanununun 18 ve 2981/3290 sayılı yasanın Ek-1 maddesi gereğince tanzim edilen 

85339’nolu parselasyon planı 23.10.2019 tarihi itibarıyla Müdürlüğümüz ilan panosuna bir ay 

süreyle asılacaktır. 

İlanen duyurulur. 

85339’Nolu Parselasyon Planıyla Uygulamaya Giren Parseller: 

Eryaman Mahallesi imarın 18498 ada 6 ve 7 sayılı parseller. 

 9168/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Serhat Mahallesi 43325 ada 15 ve 17 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar 

planı değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9167/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

61163 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediyemiz 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Planlama Şubesi İlan Panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 9141/1-1 

—— • —— 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

Üniversitemizin 21.10.2019 tarihli ve 30925 sayılı Resmî Gazete ’de aslına uygun olarak 

yayımlanan Hukuk Fakültesi öğretim elemanı alım ilanında, “Özel Hukuk alanında doktora 

yapıyor olmak” şartı sehven “Ticaret Hukuku alanında doktora yapıyor olmak” olarak 

belirtilmiştir. 

Duyurulur. 9249/1-1 
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Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:  

İPTAL İLANI 

Üniversitemiz adına 21.10.2019 tarihli ve 30925 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun 

olarak yayımlanan Odyometri Programı Öğretim Görevlisi alım ilanımızın sehven fazla yazıldığı 

tespit edildiğinden iptal edilmiştir. 9175/1/1-1 

—— • —— 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:  

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI 

Öğretim üyesi dışındaki kadrolara personel alım ilanı; 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak 

Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, 

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim 

Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri 

tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru için 

gerekli belgelere üniversitemiz web sitesinden (www.kapadokya.edu.tr) ulaşılabilir. 

 

Sınav Takvimi: 

İlk Başvuru Tarihi : 23.10.2019 

Son Başvuru Tarihi : 06.11.2019 

Ön Değerlendirme Tarihi : 06.11.2019 

Sınav Tarihi : 07.11.2019 

Sonuç Açıklama Tarihi : 08.11.2019 

Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi 50420 Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 

İletişim : ik@kapadokya.edu.tr 

 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul Bölüm/Program 

Kadro 

Unvanı Özel Şartlar ALES 

Yabancı 

Dil 

Kadro 

Sayısı 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 
Elektronörofizyoloji 

Öğr. 

Gör. 

Hemşirelik bölümü lisans mezunu 

olmak ve fizyoloji alanında yüksek 

lisans yapmış olmak. 

70 Muaf 1 
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde 

belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır. 

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri 

ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans 

çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı 

nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri 

olarak gösterir. 

2 - Doçent ve Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve 

yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder. 

İstenen Belgeler: 

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet 

fotoğraf, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, Yabancı Dil Belgesi 

- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt 

dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.) 

- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan 

başvurular kabul edilmeyecektir 

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen 

yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

Not: İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden 

ulaşılabilir. 

 

Fakülte 

Bölüm/Anabilim Dalı/ 

Program 

Kadro 

Sayısı 

Kadro 

Ünvanı Özel Şart 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Periodontoloji 

Anabilim Dalı. 
1 Profesör 

 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Periodontoloji 

Anabilim Dalı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi  

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız Diş ve Çene 

Radyolojisi Anabilim 

Dalı 

1 Profesör 
 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Ağız Diş ve Çene 

Cerrahisi Anabilim 

Dalı 

1 Profesör 
 

Diş Hekimliği 

Fakültesi 

Endodonti Anabilim 

Dalı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi  

Eczacılık 

Fakültesi 

Biyokimya Anabilim 

Anabilim Dalı 
1 Doçent Doçentliğini Tıbbi Biyokimya alanında almış olmak. 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik Kimya 

Anabilim Dalı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Farmasötik Kimya ve Organik Kimya alanında 

Bütünleşik doktoralı olmak. 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 23 Ekim 2019 – Sayı : 30927 

 

Eczacılık 

Fakültesi 

Farmasötik 

Toksikoloji Anabilim 

Dalı 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Farmasötik Toksikoloji ve Biyoloji alanında 

Bütünleşik doktoralı olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 
1 Doçent 

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doçent unvanını 

almış olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış 

olmak. 

Fen Edebiyat 

Fakültesi 

Moleküler Biyoloji ve 

Genetik Bölümü 
1 Doçent 

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında doçentliğini 

almış olmak. Moleküler Bitki Patolojisi alanında 

yayınları olmak. 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Sahne Sanatları 

Bölümü 
1 Profesör 

Oyunculuk ve yönetmenlik alanlarında en az beş 

yıl ders verme tecrübesine sahip olmak. 

Hukuk Fakültesi 
İdare Hukuku 

Anabilim Dalı 
1 Profesör 

 

Hukuk Fakültesi 
Medeni Hukuku 

Anabilim Dalı 
1 Doçent 

 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 
İşletme Bölümü 1 Doçent 

Doktorasını İşletme, Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

alanında yapmış olmak. Marka ve müşteri ilişkileri 

yönetimi, halkla ilişkiler ve lojistik işletmeciliği 

alanlarında çalışmaları bulunmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış 

olmak. 

İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi 

Siyaset Bilimi ve 

Uluslararası İlişkiler 

Bölümü 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktorasını Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası 

İlişkiler alanında yapmış olmak. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Mimarlık bölümü lisans mezunu olmak. Akademik 

alanda proje deneyimine sahip olmak. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

İç Mimarlık ve Çevre 

Tasarımı Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Temel Sanat Eğitimi, Temel Tasarım ve anlatım 

teknikleri alanında uzman olmak, İç mimarlık 

eğitimi konusunda deneyimli olmak. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Kontrol anabilim dalında uzmanlaşmış olmak 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Haberleşme anabilim dalında uzmanlaşmış olmak. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Elektrik (Güç) anabilim dalında uzmanlaşmış 

olmak. 
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Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Elektrik Elektronik 

Mühendisliği Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Sinyaller ve Sistemler anabilim dalında 

uzmanlaşmış olmak. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Biyomedikal mühendisi olmak, bu alanda doktora 

yapmış olmak. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Elektrik elektronik mühendisi olmak, bu alanda 

doktora yapmış olmak. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Biyomedikal 

Mühendisliği Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Mekanik alanında doktora yapmış olmak. 

Mühendislik 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık Bölümü 1 Profesör 
Mimar olmak. Yapı Konstrüksiyonu ve Koruma 

alanında uzman olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 1 Profesör Doçentliğini hemşirelik alanında almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 1 Doçent Doçentliğini hemşirelik alanında almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 

doktorasını almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü 1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Hemşirelik alanında lisans mezunu olmak. Kadın 

Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 

doktorasını almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 
2 Profesör 

Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

alanında almış olmak. İngilizce ders verme 

kriterlerini sağlıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 
2 Doçent 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu 

olmak. Doçentliğini Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

alanında almış olmak. İngilizce ders verme 

kriterlerini sağlıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Beslenme ve 

Diyetetik Bölümü 
2 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu 

olmak. Doktorasını Beslenme ve Diyetetik Bölümü 

alanında yapmış olmak İngilizce ders verme 

kriterlerini sağlıyor olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Ortopedi ve 

Travmatoloji alanında uzmanlık almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

2 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu 

olmak. Bu alanda yükseklisans ve doktora yapmış 

olmak. 
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Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon 

Bölümü 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi 

Tıp Fakültesi lisans mezunu olmak. Ortopedi ve 

Rehabilitasyon alanında uzmanlık almış olmak. 

Sağlık Bilimleri 

Fakültesi 

Sağlık Yönetimi 

Bölümü 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
İktisat alanında doktora yapmış olmak. 

Sağlık Hizmetleri 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Programı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi  

Tıp Fakültesi 
Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı 
1 Profesör 

 

Tıp Fakültesi 
Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı. 
1 Doçent 

 

Tıp Fakültesi 
Tıp Eğitimi Anabilim 

Dalı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi  

Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

1 Profesör 
Çocuk Alerji ve Çocuk Göğüs Hastalıkları yan dalı 

olan 

Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve 

Hastalıkları Anabilim 

Dalı 

1 Doçent Çocuk Nörolojisi yan dalı olan 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Endokrinoloji yan dalı olan 

Tıp Fakültesi 
İç Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi 
Gastroenteroloji yan dalı olan 

Tıp Fakültesi 
Göğüs Cerrahisi 

Anabilim Dalı 
1 Profesör Akciğer nakli konusunda deneyimli olmak 

Tıp Fakültesi 

Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon 

Anabilim Dalı 

1 
Dr. Öğr. 

Üyesi  

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı 
1 Profesör 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak ve 

Reprodüktif Endokrinoloji alanında çalışmalar 

yapmış olmak. 

Tıp Fakültesi 
Kadın Hastalıkları ve 

Doğum Anabilim Dalı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi  

Tıp Fakültesi 
Göz Hastalıkları 

Anabilim Dalı 
1 

Dr. Öğr. 

Üyesi  

Tıp Fakültesi 
Anatomi Anabilim 

Dalı 
1 Profesör 

 

Tıp Fakültesi 
Biyofizik Anabilim 

Dalı 
1 Profesör 

 

 9177/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

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

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi 

gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek 

zorundadır. .... Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda 

çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” 

hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Kahramanmaraş ilinde faaliyet gösteren 3014 dosya no’lu KORYEN Yapı Denetim A.Ş.; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2824 dosya no’lu GÖKAYDIN Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1789 dosya no’lu SANATSAL TEKNİK Yapı Denetim A.Ş., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1580 dosya no’lu ENYE Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 704 dosya no’lu EMİN Yapı Denetim Ltd. Şti.; 

Iğdır ilinde faaliyet gösteren 1147 dosya no’lu IĞDIR Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait 

Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 17.10.2019 tarih ve 244431 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 9179/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bakanlık Makamının 17.10.2019 tarih ve 244435 sayılı Makam Olur’una istinaden, 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1978 dosya no’lu BATIŞEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 921 dosya no’lu YAPITEK Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

vizesini 90 takvim günü içerisinde gerçekleştirmediğinden, Yapı Denetim Uygulama 

Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Yapı Denetim İzin Belgeleri geçici 

olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur.  9179/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Bakanlık Makamının 17.10.2019 tarih ve 244437 sayılı Makam Olur’una istinaden; 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2343 belge no’lu AKAR Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1959 belge no’lu TUĞRAM Yapı Denetim Ltd. Şti.; 

İzmir ilinde faaliyet gösteren 32 belge no’lu ANADOLU Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.,; 

Konya ilinde faaliyet gösteren 1020 belge no’lu MAKRO Yapı Denetim Ltd. Şti.; 

Bartın ilinde faaliyet gösteren 1027 belge no’lu AMASRA Yapı Denetim Ltd. Şti.; 

Sivas ilinde faaliyet gösteren 2667 belge no’lu SİVAS Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerinin 

Yapı Denetim İzin Belgeleri; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin 

ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer 

alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet 

göstermeleri veya tüzel kişiliğinin sonlanmış olması nedeniyle iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 9179/3/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Çanakkale İli, Kepez İlçesi, 3 pafta, 1353 parsel üzerindeki 1028629 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Batı Kent 17 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin (Eski unvanı: Askale Yapı Denetim 

Ltd. Şti.) kuruluş ortağı Oğuz BAYRAKTAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 

89441) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 

09.10.2019 tarihli ve E.2019/1466 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 10.02.2019 tarihli ve 30682 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Oğuz BAYRAKTAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı 

ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 17.10.2019 tarihli ve 243971 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur.  9180/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Zeta Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi’nin Yeşiloba Mah. Metal San. Sit. Blv. 

46031 Sk. No: 32 Blok 4G Seyhan/ADANA adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 05.09.2016 tarih 

ve 520/5 no.lu kararı ile verilen 555 no.lu “Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı 

veren sözleşmenin firmanın talebi doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 04.10.2019 tarihli ve 572/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık 

Makamından alınan 16.10.2019 tarihli ve 244809 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9181/1/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Mema-Yurt Yapı Malzemeleri Kalite Kontrol Laboratuar Hizmetleri İnşaat Taahhüt 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Sanayi Mah. Malazgirt Bulvarı No: 2 Merkez/KIRIKKALE 

adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Yapı 

Denetim Komisyonunun (MYDK) 23.05.2012 tarih ve 424/3 no.lu kararı ile verilen 367 no.lu 

“Laboratuvar İzin Belgesi” nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşmenin firmanın talebi 

doğrultusunda tek taraflı olarak feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 04.10.2019 

tarihli ve 572/10 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 16.10.2019 tarihli ve 244809 

sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9181/2/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

12.11.2018 tarihli ve 205936 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal 

edilen, Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Seçil 

KESKİN (Denetçi No: 22405, Oda Sicil No: 16150) tarafından, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 

2019/777 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 17.09.2019 tarihli ve E.2019/777-

K.2019/1641 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 16.11.2018 tarihli 

ve 30597 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Seçil KESKİN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin 

denetçi belgesi iptali ile ilgili olan kısmı 17.10.2019 tarihli ve 243337 sayılı Makam Olur’u ile 

iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur.  9182/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul İlinde faaliyet gösteren 632 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Kent Lab. 

Hizm. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek 

faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak 

teminatının irat kaydedilmesi, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Kent 

Lab. Hizm. Ltd. Şti.’nin ortağı olan Mustafa KOLBÜKEN’ in üç yıl süre içinde herhangi bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı 

denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunun (MYDK) 04.10.2019 tarih ve 572/11 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından 

alınan 16.10.2019 tarih ve 244383 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.  

İlgililere duyurulur.  9183/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Safir Yapı Zemin İş Güvenliği Danışmanlık İnşaat Taahhüt Test Laboratuvar Limited 

Şirketi’nin Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı Cadde 251 Sokak 44/A Kocasinan KAYSERİ 

adresinde bulunan 441 no.lu Laboratuvar İzin Belgesine sahip yapı malzemesi laboratuvarının, 

Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 12.07.2013 tarih ve 459/4 sayılı 

kararı ile kullanma hakkı veren sözleşmesinin feshi, Merkez Yapı Denetim Komisyonunun 

(MYDK) 04.10.2019 tarihli ve 572/12 no.lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 

16.10.2019 tarih ve 244856 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  9184/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1225169, 1059855 

ve 782495 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Avrasya 45 Yapı Denetim A.Ş.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Cahit GÜREL (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2026, Oda Sicil No:19502),  

Or-Gi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1416716, 1416721 ve 

1416710 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Or-Gi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Eşref DEMİR (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16764, Oda Sicil No:53338), 

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1097514-1097517 

(Yapı Tektir), 1090696 ve 1113638 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki 
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Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne 

Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı 

Fethi KÜÇÜK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9884, Oda Sicil 

No:26557), 

Or-Gi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1416691, 1416687, 

1416716, 1416721, 1416710 ve 1416698 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Or-Gi Yapı Denetim 

Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu 

denetim elemanı Necmi ŞAHİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18472, 

Oda Sicil No:16429),  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası uyarınca denetçi 

belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda 

idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun 

ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Or-Gi Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1416716, 1416721 ve 

1416710 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Or-Gi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Kübra EZİM (Mimar, 

Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53422),  

Bileşim Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1033852 ve 

1033850 YİBF nolu yapıları ve Ban Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 

1117382 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Bileşim Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Ban Yapı Denetim Ltd. 

Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim 

elemanı Nihal BEREKET (Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99505), 

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1169237, 946084 

ve 1113638 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler 

doğrultusunda denetlemediği anlaşılan İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne Kanunun 8. maddesi 

uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Ramazan DEMİR’in 

(Makine Mühendisi, Yardımcı Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87776),  

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası uyarınca üç yıl 

süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev 

almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için 

Bakanlıkça kayıtlarının tutulması; 

Bakanlık Makamının 21.10.2019 tarihli ve 246026 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 9185/1-1 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: 

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 

27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi 

İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca, ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan 

Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 puanının %70(yüzde yetmiş)’i (KPSS puanı 

olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile 

yabancı dil puanının %30 (yüzde otuz)’u (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak 

dikkate alınır) hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir grup ve pozisyon için ayrı 

ayrı en yüksek puanı olan adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak 

personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek 

sözlü ve uygulamalı sınavı yapılacaktır. 

Bakanlığımızca yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakata başarı sırasına göre 3 (Üç) 

Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

 

1. BAŞVURU ŞARTLARI 

A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları 

taşımak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt 

dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 kat için başvuru yapabilirler) 

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak 

(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya 

aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi 

sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek 

suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) 

e) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli 

Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük 

hakları ve diğer kuralları kabul etmek, 

f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, 

öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım 

çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak 

uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip 

olmak. 

 

B-ÖZEL ŞARTLAR; 

Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar 

aranacaktır. 
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1. SISTEM UZMANI (1 Kişi- Tam Zamanlı - 3 Katına Kadar) 

• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde sistem uzmanı olarak en az beş (5) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

• Windows Server, Microsoft Active Directory, Exchange, Internet Information Services 

(IIS), Domain name Server (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) , File Server 

konularında kurulum ve yönetim deneyimine sahip olmak, 

• Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak, 

• Powershell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

• System Center Configuration Manager (SCCM) ve System Center Operations Manager 

(SCOM) hakkında kurumsal ölçeklerde deneyimli olmak,, 

• İşletim sistemleri güvenliği, performans analizi, Log analizi, yama ve güncellemelerinin 

yüklenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• İş sürekliliği (Business Continuity) veya felaketten kurtarma (Disaster Recovery) 

sistemlerinin planlama/kurulum süreçlerinde görev almış olmak, 

• Windows Failover Cluster ve Replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve 

tecrübe sahibi olmak, 

• Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Veri depolama, yedekleme ve felaket kurtarma süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve 

problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• Storage ve SAN (Storage Area Network) fiber altyapısı konusunda tecrübe sahibi olmak, 

• Linux Sunucu kurulum ve Konfigurasyon Konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. 

• Fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log 

inceleme konularında tecrübeye sahip olmak, 

• Web ve uygulama sunucusu yazılımları konusunda bilgi sahibi olmak performans ve 

monitor konusunda tecrübeli olmak, 

• Glassfish ve Apache Tomcat Uygulama Sunucusu Yönetimi Hakkında bilgi ve tecrübe 

Sahibi olmak. 

• Linux, fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, 

güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak, 

• Perl, Python , Shell Scripting konularından birinde tecrübe sahibi olmak, 

Tercih Sebebi: 

• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions 

Expert (MCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak. 

• Linux Foundation Certified System Administrator(LFCS), Linux Foundation Certified 

Engineer(LFCE) , Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer 

(RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak. 

• Vmware Certified Professional(VCP) Sertifikasına Sahip olmak. 

• Microsoft SQL Hakkında Bilgi Sahibi Olmak. 

• SQL Cluster ve AlwaysOn gibi HADR (Yüksek Erişilebilirlik Felaket Kurtarma) 

konularında deneyimli olmak, 

• Postgresql veritabanı yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

• Linux İşletim Sistemlerinde Cluster kurulumu ve konfigürasyonunda bilgi ve tecrübe 

sahibi olmak, 

 

2. YAZILIM UZMANI (1 Kişi - Tam Zamanlı - 2 Katına Kadar) 

• Kurumsal Yazılım Geliştirme süreçlerine hâkim olmak ve. NET teknolojileriyle (.NET 

Framework, C#, ASP.NET MVC, SQL, IIS, Entity Framework, WCF, LinQ) en az 3(üç) yıl iş 

tecrübesine sahip olmak 
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• Çok katmanlı mimari, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF,REST) 

teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak 10.000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip 

en az bir sistemin yazılım geliştirme aşamalarında çalışmış olmak, 

• Kurumsal yazılım mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım 

Kalıpları (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object Oriented 

Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, 

• İlişkisel veri tabanları yönetim sistemleri ile uygulama geliştirmiş ve ileri seviyede SQL 

bilgisine sahip olmak, 

• Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olmak, 

• Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve web teknolojileri (HTML, CSS, 

Javascript, AJAX, JQuery) konularında bilgi sahibi olmak, 

• SQL Server üzerinde TSQL, stored procedure veya function yazabilmek, 

• Versiyonlama araçlarından (TFS, SVN vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak, 

Tercihen 

• I. .NET Core hakkında bilgi sahibi olmak. 

• II. IIS 6.0, IIS 7.0 ve/veya IIS 8.0 sunucusunda web uygulaması yayınlama 

(deployment) konusunda tecrübe sahibi olmak, 

• III. Kendo UI of Telerik veya DevExpress kütüphanelerinden en az birinde uygulama 

geliştirmiş olmak, 

• IV. Coğrafi Bilgisi Sistemleri ve sayısallaştırma hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak 

 

3. BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİ- TAM ZAMANLI - 2 katına kadar) 

• Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde bilgi güvenliği alanında en az üç (3) yıl çalışmış 

olmak ve bunu belgelemek, 

• Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event 

Management) konularında tecrübe sahibi olmak, 

• Ağ güvenliği (Intrusion Prevention System (IPS), Web Application Firewall (WAF), 

URL filtering, Firewall, Sandbox vb) cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli 

olmak, 

• Aktif Directory sıkılaştırma, group policy vb. konularda ileri seviye bilgi sahibi olmak, 

• CIS (Center for Internet Security) tarafından sunulan güvenlik ilkelerine ait kılavuzları 

okuyabilecek ve kurum için gerekli olan sıkılaştırma ayarlarını işletim sistemleri üzerinde 

yapabilecek tecrübeye sahip olmak, 

• Yazılım güvenliği konusunda tecrübeli olmak, 

• Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak, 

• UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak, 

Tercih Sebebi: 

• Certified Ethical Hacker (CEH), GIAC veya Offensive Security Certified Professional 

(OSCP) sertifikalarından birine sahip olmak 

 

Pozisyon Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı 

SİSTEM UZMANI 

(1 kişi - Tam Zamanlı) 
3 katına kadar 

YAZILIM UZMANI 

(1 kişi - Tam Zamanlı) 
2 katına kadar 

BİLGİ GÜVENLIĞI UZMANI 

(1 kişi - Tam Zamanlı) 
2 katına kadar 
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2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 

a) Başvurular, 23/10/2019 - 06/11/2019 tarihleri arasında Bakanlık internet sitesinde 

(www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak 

suretiyle elektronik ortamda 06/11/2019 günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. Adayların, 

fotoğraflarını ve mezuniyet belgelerini (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların ayrıca 

diploma denklik belgesini ve diğer belgelerini ) elektronik ortamda taratıp başvuru formuna 

eklemeleri zorunludur. 

b) Bakanlık internet sitesinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanan "Başvuru Formu" 

doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup, ilanda belirtilen şartlara 

uygun olmayan başvurular ile Bakanlığa elden, e-mail veya posta yoluyla yapılacak başvurular 

kabul edilmeyecektir. 

 

3. İSTENİLEN BELGELER 

a) Fotoğraflı Başvuru Formu, 

b) Detaylı Öz Geçmiş, 

c) Lisans Diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ( Belge aslının 

ibrazı halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanabilecektir.), 

d) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

e) GENEL ŞARTLAR bölümünün (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir 

belge (mesleki tecrübe sürelerinde; Lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır) 

f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR bölümünde istenilen sertifikalar ile tecrübe 

veya deneyimi gösteren belgeler. 

g) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 

yıl süreyle geçerlidir. 

 

4. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI: 

a) Giriş sınavı, sözlü ve uygulamalı olarak tek aşamalı yapılacaktır. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı 

bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları 

gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü ve uygulamalı mülakata konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve 

özel şartlarda belirtilen tüm konulardır. 

 

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SONUÇLARININ DUYURULMASI 

a) Başvuruda bulunan adaylardan Sözlü ve uygulamalı mülakata katılma şartlarını taşıyan 

ve usulüne uygun olarak yapılan başvurular arasından, atama yapılacak her pozisyona Sözleşmeli 

Bilişim Personeli sayısının 10 katı kadar aday, Sözlü ve uygulamalı mülakata çağırılacaktır. 

b) Sözlü ve uygulamalı mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat 

yerinin açık adresi www.sanayi.gov.tr sitesinde 14/11/2019 tarihinde ilan edilecektir. 

 

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Sözlü ve uygulamalı mülakat, 21/11/2019 tarihinden itibaren ( Mustafa Kemal 

Mahallesi Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 2151.Cadde No: 154/A   06510 Çankaya/ 

ANKARA ) da yapılacaktır. 
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b) Sözlü ve uygulamalı mülakata 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 

ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

c) Sözlü ve uygulamalı mülakat sonuçlarına göre, hak kazananların listesi 28/11/2019 

tarihinde sonra www.sanayi.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat 

yapılmayacaktır. 

d) Başarı sırasına göre 3 (Üç) aday asil, 5 (Beş) aday yedek olarak belirlenecektir. 

 

7. SONUÇLARIN DUYURUSU 

a) Bilişim Personeli olarak atama yapılabilecek boş Pozisyon sayısı 3 (Üç)'dir. 

b) Giriş Sınavını kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız 

internet sitesi www.sanayi.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

c) Kazanan asil adaylara ilandan itibaren 5 (Beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak 

olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (On) iş günü içerisinde 

adaylar sözleşme imzalamak ve sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri 

teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır. 

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) iş günü içerisinde 

Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir 

mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe 

başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır. 

e) Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

f) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 

tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa 

dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. 

Ayrıca, bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına 

bildirilir. 

 

8. ÜCRET 

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı 

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 

altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Kamuoyuna duyurulur. 

 

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Adres: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

Mustafa Kemal Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 7. Km) 

2151.Cadde No: 154/A - 06510 Çankaya /ANKARA 

 

ÇAGRI MERKEZİ : 444 6 278 

Web : www.sanayi.gov.tr 9234/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı Tüzüğünün İlişik Çekince ile Onaylanması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1687)

–– Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Uluslararası

Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması

Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1688)

YÖNETMELİKLER

–– Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

–– Ağaçlandırma Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8889 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/10/2019 Tarihli ve 8890 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 25/9/2019 Tarihli ve 2016/73086 Başvuru Numaralı

Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 26/9/2019 Tarihli ve 2015/7352 Başvuru Numaralı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




