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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU

Kanun No. 7223 Kabul Tarihi: 5/3/2020

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere

uygun olmasını sağlamak; piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile yetkili kuruluşların gö-
revlerini ve iktisadi işletmeciler ile uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yükümlülüklerini
belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Kanun, piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bu-

lundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsar.
(2) Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi hedeflenen ürünler

bu Kanun kapsamında piyasaya arz edilmiş sayılır.
(3) Bir ürüne ilişkin özel bir kanunun bulunması durumunda, bu Kanun hükümleri söz

konusu ürüne, özel kanunda hüküm bulunmayan hallerde uygulanır.
(4) Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelere ihraç edilen veya ihraç edilmesi he-

deflenen ürünler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Ancak bu ürünlerin de güvenli olması, tağşişe
konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı yanıltma-
yacak şekilde yapılması zorunludur.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme

kuruluşunun, belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal
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veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel
düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının tespitine ve resmî kabulüne ilişkin kamu
faaliyetini,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Ciddi risk taşıyan ürün: Risk değerlendirmesine dayanması ve ürünün normal ve ön-

görülebilir kullanımının dikkate alınması kaydıyla, zarara yol açabilecek bir tehlikenin ger-
çekleşme olasılığı ve zararın ciddiyetinin büyüklüğünün birlikte ele alınması neticesinde, riskin
etkisi kısa vadede ortaya çıkmayan vakalar da dâhil olmak üzere, yetkili kuruluşların acil mü-
dahalesini gerektiren risk taşıyan ürünü,

ç) Dağıtıcı: Ürünü tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran, imalatçı veya it-
halatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Geri çağırma: Nihai kullanıcının elinde bulunan ürünün iktisadi işletmeciye geri ge-
tirilmesini amaçlayan her türlü önlemi,

e) Güvenli ürün: Kullanım süresi, hizmete sunulması, kurulumu, kullanımı, bakımı ve
gözetimine ilişkin talimatlara uygun ve normal kullanım koşullarında kullanıldığında risk ta-
şımayan veya sadece ürünün kullanımına özgü asgari risk taşıyan ve insan sağlığı ve güvenliği
için gerekli düzeyde koruma sağlayan ürünü,

f) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik dü-
zenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulma-
sına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişileri,

g) İmalatçı: Ürünü imal ederek veya ürünün tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi
isim veya ticari markası ile piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) İthalatçı: Ürünü ithal ederek piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Nihai kullanıcı: Bir ürünü ticaret, iş, zanaat ve mesleki faaliyetler dışında tüketici

olarak ya da sanayi veya mesleki faaliyeti için elinde bulunduran, Türkiye’de yerleşik veya
ikamet eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

ı) Piyasa gözetimi ve denetimi: Ürünlerin ilgili teknik düzenlemesi veya genel ürün gü-
venliği mevzuatında belirtilen gereklere uygun olmalarını sağlamak ve bu mevzuat kapsamında
yer alan kamu yararını korumak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetleri
ve alınan tedbirleri,

i) Piyasada bulundurma: Ürünün ticari faaliyet yoluyla, bedelli veya bedelsiz olarak
dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

j) Piyasadan çekme: Tedarik zincirindeki ürünün piyasada bulundurulmasını önlemeyi
amaçlayan her türlü tedbiri,

k) Piyasaya arz: Ürünün piyasada ilk kez bulundurulmasını,
l) Risk: Zarara yol açacak bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile bu zararın ciddiyetinin

büyüklüğünün birleşimini,
m) Risk taşıyan ürün: Ürünün kullanım amacı veya kullanım süresi ve uygulanabildiği

durumlarda hizmete sunulması, kurulum ve bakım gereklilikleri de dâhil olmak üzere, ürünün
normal ve öngörülebilir kullanım koşulları çerçevesinde, ilgili teknik düzenleme ya da genel
ürün güvenliği mevzuatı kapsamında korunan insan sağlığı ve güvenliğini, iş yerinde sağlık
ve güvenliği, tüketicilerin korunmasını, çevreyi, kamu güvenliğini ve diğer kamu yararlarını,
makul ve kabul edilebilir değerlendirilen ölçünün ötesinde olumsuz etkileme olasılığı bulunan
ürünü,
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n) Teknik düzenleme: İdari hükümler de dâhil olmak üzere, ürünün niteliğini, işleme
veya üretim yöntemlerini veya bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,
etiketleme veya uygunluk değerlendirme işlemlerini tek tek veya birkaçını ele alarak belirleyen
uyulması zorunlu mevzuatı,

o) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene dâ-
hil olmak üzere, uygunluk değerlendirme faaliyeti gerçekleştiren kuruluşu,

ö) Uygunluk değerlendirmesi: Ürün, süreç, hizmet, sistem, kişi veya kuruluşa ilişkin
belirli şartların yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

p) Uygunluk işareti: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun olduğunu gösteren işareti,
r) Uygunsuzluk: Ürünün ilgili teknik düzenlemeye veya genel ürün güvenliği mevzua-

tına uygun olmama halini,
s) Ürün: Her türlü madde, müstahzar veya eşyayı,
ş) Yetkili kuruluş: Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeleri hazırlayan, yürüten veya ürün-

leri denetleyen kamu kuruluşunu,
t) Yetkili temsilci: İmalatçının bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki bazı yü-

kümlülüklerini onun adına yerine getirmek üzere imalatçı tarafından yazılı şekilde görevlen-
dirilen Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Teknik Düzenlemeler, Ürün Güvenliği, Ürün Sorumluluğu Tazminatı,
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri ve İzlenebilirlik

Teknik düzenlemeler
MADDE 4 – (1) Ürünlerin, teknik düzenlemesine uygun olması zorunludur. Bu hüküm,

kullanılmış olmakla birlikte değişiklik yapılarak piyasaya tekrar arz edilen veya arz edilmesi
hedeflenen ürünler ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkelerden ithal edilen eski ve
kullanılmış ürünlere de uygulanır. Teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler, uygunsuz-
lukları giderilmeden piyasaya arz edilemez, piyasada bulundurulamaz veya hizmete sunula-
maz.

(2) Birinci fıkrada belirtilen hususlarda düzenlemeler yapmaya, sınırlamalar getirmeye
ve istisnalar tanımaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

(3) Ürünlere ilişkin teknik düzenlemeler, yetkili kuruluşça aşağıdaki usul ve esaslar gö-
zetilerek hazırlanır, yürürlüğe konulur veya uygulanır:

a) Yetkili kuruluş, teknik düzenlemeleri insan sağlığının, can ve mal güvenliğinin, çev-
renin, hayvan ve bitki sağlığının veya tüketicinin korunması ya da enerji verimliliğinin sağ-
lanması gibi bir kamu yararını gözeterek, rekabeti engellemeyecek şekilde ve gözettiği amacın
ötesine geçmeyen, uygun, orantılı, açık ve uygulanabilir olacak şekilde hazırlar ve/veya uygu-
lar.

b) Yetkili kuruluş, hazırladığı teknik düzenlemeleri taslak aşamasındayken Bakanlığın
ve ilgili tüm tarafların görüşüne açar, mevzuatın ve uluslararası yükümlülüklerin gerektirdiği
hallerde ilgili uluslararası taraflara bildirir.

c) Yetkili kuruluş, ilgili teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde ürünlerde engelli-
lerin erişebilirliğine yönelik önlemleri alır.

(4) Avrupa Birliği teknik mevzuatına uyum alanında yetkili kuruluşlar arasında koor-
dinasyon Bakanlık tarafından sağlanır.

Ürün güvenliği
MADDE 5 – (1) Ürünün güvenli olması zorunludur.
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(2) Teknik düzenlemenin insan sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümlerine uygun ürün,
aksi ispatlanana kadar güvenli kabul edilir.

(3) Teknik düzenlemenin bulunmadığı veya insan sağlığı ve güvenliğine ilişkin hüküm-
ler içermediği durumlarda, bir ürünün güvenli olup olmadığının değerlendirilmesi genel ürün
güvenliği mevzuatına göre yapılır.

Ürün sorumluluğu tazminatı
MADDE 6 – (1) Ürünün, bir kişiye veya bir mala zarar vermesi halinde, bu ürünün

imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlüdür.
(2) İmalatçı veya ithalatçının sorumlu tutulabilmesi için, zarar gören tarafın uğradığı

zararı ve uygunsuzluk ile zarar arasındaki nedensellik bağını ispat etmesi zorunludur.
(3) Ürünün sebep olduğu zarardan birden fazla imalatçı veya ithalatçının sorumlu ol-

ması halinde, bunlar müteselsilen sorumlu tutulurlar.
(4) İmalatçı veya ithalatçıyı üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğundan kurtaran

ya da bu sorumluluğu azaltan sözleşmelerin ilgili maddeleri hükümsüzdür.
(5) Ürünün sebep olduğu zarar nedeniyle ödenecek maddi ve manevi tazminat mikta-

rının belirlenmesinde 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygu-
lanır.

(6) Tazminat talebi için zamanaşımı süresi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlü-
sünü öğrendiği tarihten itibaren üç yıl ve her halde zararın doğduğu tarihten itibaren on yıldır.

(7) Diğer kanunlardaki tazminat sorumluluğuna ilişkin hükümler saklıdır.
İmalatçının yükümlülükleri
MADDE 7 – (1) İmalatçı;
a) Piyasaya ancak teknik düzenlemesine veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında be-

lirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygun ürünleri arz eder.
b) Mevzuatın gerektirdiği hallerde teknik dosyayı tanzim eder, uygunluk değerlendirme

işlemini yapar veya yaptırır, uygunluk beyanını veya uygunluğu gösteren diğer belgeleri dü-
zenler ve uygunluk işaretini ürüne koyar.

c) Uygunluk değerlendirmesine ilişkin teknik dosyayı ve belgeleri teknik düzenlemede
belirtilen süre, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edildiği tarihten itibaren en az
on yıl boyunca muhafaza eder.

ç) Ürünün ilgili kurallara uygunluğunun seri üretim boyunca da sürdürülmesi için ge-
rekli önlemleri alır, ürünün tasarımı veya niteliğindeki değişiklikler ile uygun olduğunu beyan
ettiği kurallardaki değişiklikleri takip eder ve gereğini yapar.

d) Taşıdıkları muhtemel risklerle orantılı olarak, piyasada bulundurulan ürünlerinden
numune alarak test eder, inceleme yapar, şikâyetlerin, uygun olmayan ve geri çağrılan ürünlerin
kaydını tutar ve yaptığı izleme faaliyeti hakkında dağıtıcıları bilgilendirir.

e) Ürünün mevzuatın gerektirdiği model, parti ve seri numarası veya ayırt edilmesini
sağlayacak diğer bilgileri kolayca görülebilir ve okunabilir şekilde taşımasını temin eder. Ürü-
nün boyut veya doğasının buna elverişli olmadığı durumlarda ise bu bilgilerin ürünün amba-
lajında veya ürüne eşlik eden bir belgede yer almasını sağlar.

f) Mevzuatın gerektirdiği hallerde ismini, kayıtlı ticari unvanını veya markasını ve ken-
disine ulaşılabilecek açık adresini ürünün üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ürü-
nün ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede belirtir.

g) Ürünün taşıyabileceği risklere karşı gereken tedbirleri alır ve bunlardan sakınabil-
meleri için nihai kullanıcılara gerekli bilgileri sağlar.
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ğ) Ürün veya ambalajının üzerinde veya ürüne eşlik eden belgelerde yer alan (g) ben-
dinde belirtilen bilgilerin ve montaj, kullanım ve bakım talimatları ile güvenlik kurallarının
Türkçe olmasını sağlar.

h) Piyasaya arz etmiş olduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesinin
gerektiği hallerde ürünü uygun duruma getirmek ve gerektiğinde ürünün piyasaya arzını dur-
durmak, ürünü piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle
alır. Ürünün risk taşıdığı durumlarda özellikle sağlık ve güvenlik bakımından risk teşkil eden
hususlar ile alınan düzeltici önlemler ve sonuçları hakkında ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle
yetkili kuruluşu bilgilendirir.

ı) Piyasaya arz ettiği ürünlerin taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan
faaliyetlerde yetkili kuruluşun talimatlarını yerine getirir ve ürünlerin uygunluğunu gösteren
gerekli tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği
diğer bir dilde sağlar.

i) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü usuller çerçevesinde
resmî kayıt işlemlerini yapar veya yaptırır.

(2) Numunenin imalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiden alınması durumunda nu-
mune bedeli, imalatçı tarafından numunenin alındığı gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

Yetkili temsilcinin yükümlülükleri
MADDE 8 – (1) İmalatçı, devrettiği yetki ve görevlerin mahiyetini, varsa koşullarını

ve sınırlarını yazılı olarak ve açık bir biçimde belirlemek suretiyle yetkili temsilci atayabilir.
(2) Yetkili temsilci, imalatçının birinci fıkrada belirtilen şekilde kendisine verdiği ve

mevzuatın sınırlamadığı görevleri yerine getirir. Ancak, görevlendirme belgesinde belirtilmese
dahi, yetkili temsilci teknik düzenlemenin gerektirdiği ve ürünün uygunluğunu gösteren bel-
geleri teknik düzenlemede belirtilen süre, süre belirtilmediği hallerde ürünün piyasaya arz edil-
diği tarihten itibaren en az on yıl boyunca muhafaza eder ve yetkili kuruluşun talebi halinde
Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul edeceği diğer bir dilde sağlar. Ürünün taşıdığı risklerin
ortadan kaldırılması amacıyla yapılan faaliyetlerde yetkili kuruluşun talimatlarını ivedilikle
yerine getirir.

İthalatçının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) İthalatçı;
a) Piyasaya ancak teknik düzenlemesine veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında be-

lirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygun ürünleri arz eder.
b) Ürünü piyasaya arz etmeden önce, ürünün uygunluk işareti veya işaretlerini taşıdı-

ğını, ürüne gerekli belgelerin eşlik ettiğini ve imalatçının 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b),
(e) ve (f) bentlerinde düzenlenen yükümlülükleri yerine getirdiğini teyit eder.

c) Ürünün uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale
getirilmeden ürünü piyasaya arz edemez ve ürünün risk taşıdığı her durumda imalatçıyı ve yet-
kili kuruluşu bilgilendirir.

ç) Mevzuatın gerektirdiği hallerde ismini, kayıtlı ticari unvanını veya markasını ve ken-
disine ulaşılabilecek açık adresini ürünün üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ürü-
nün ambalajında veya ürüne eşlik eden bir belgede belirtir. Bu yükümlülüğü, imalatçı tarafından
belirtilen zorunlu veya ürün güvenliğine ilişkin bilgilerin görünürlüğünü engellemeden yerine
getirir.

d) Ürünün taşıyabileceği risklere karşı gereken tedbirleri alır ve bunlardan sakınabil-
meleri için nihai kullanıcılara gerekli bilgileri sağlar.
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e) Ürün veya ambalajının üzerinde veya ürüne eşlik eden belgelerde yer alan (d) ben-
dinde belirtilen bilgilerin ve montaj, kullanım ve bakım talimatları ile güvenlik kurallarının
Türkçe olmasını sağlar.

f) Ürün kendi sorumluluğu altındayken, depolama ve nakliye şartlarının ürünün teknik
düzenlemesine veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen genel ürün güvenliği mev-
zuatına uygunluğuna halel gelmemesini sağlar.

g) Taşıdıkları muhtemel risklerle orantılı olarak piyasada bulundurulan ürünlerinden
numune alarak test eder, inceleme yapar, şikâyetlerin, uygun olmayan ve geri çağrılan ürünlerin
kaydını tutar ve yaptığı izleme faaliyetleri hakkında imalatçı ve dağıtıcıları bilgilendirir.

ğ) Piyasaya arz etmiş olduğu bir ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesinin
gerektiği hallerde ürünü uygun duruma getirmek ve gerektiğinde ürünün piyasaya arzını dur-
durmak, ürünü piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli düzeltici önlemleri ivedilikle
alır. Ürünün risk taşıdığı durumlarda özellikle sağlık ve güvenlik bakımından risk teşkil eden
hususlar ile alınan düzeltici önlemler ve sonuçları hakkında ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle
yetkili kuruluşu bilgilendirir.

h) Mevzuatın gerektirdiği ve ürünün uygunluğunu gösteren belgelerin bir örneğini tek-
nik düzenlemede belirtilen süre, süre belirtilmemiş ise ürünün ithal edildiği tarihten itibaren
en az on yıl boyunca yetkili kuruluşun talebi halinde Türkçe veya yetkili kuruluşun kabul ede-
ceği diğer bir dilde sağlar.

ı) Piyasaya arz ettiği ürünlerin taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan
faaliyetlerde yetkili kuruluşun talimatlarını yerine getirir.

i) İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü usuller çerçevesinde
resmî kayıt işlemlerini yapar veya yaptırır.

(2) Numunenin ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel kişiden alınması durumunda nu-
mune bedeli ithalatçı tarafından numunenin alındığı gerçek veya tüzel kişiye ödenir.

Dağıtıcının yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) Dağıtıcı;
a) Ürünü piyasada bulundurmadan önce, ürünün uygunluk işareti veya işaretlerini ta-

şıdığını, uygunluğu gösteren belgelere sahip olduğunu, talimatların ve güvenlik kurallarının
ürüne Türkçe olarak eşlik ettiğini ve imalatçının 7 nci maddenin birinci fıkrasının (e) ve (f)
bentlerinde, ürün ithal ise ayrıca ithalatçının 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde
düzenlenen yükümlülükleri yerine getirdiğini doğrular, ürünün veya ambalajının üzerine ko-
yacağı etiket, fiyat, uyarı ve benzeri bilgilerin imalatçının veya ithalatçının koyduğu zorunlu
veya ürün güvenliğine ilişkin bilgilerin görünürlüğünü engellemesini önler.

b) Ürünün uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, uygun hale
getirilmeden ürünü piyasada bulunduramaz ve ürünün risk taşıdığı her durumda imalatçı veya
ithalatçıyı ve yetkili kuruluşu ivedilikle bilgilendirir.

c) Ürün kendi sorumluluğu altındayken, depolama ve nakliye koşullarının ürünün teknik
düzenlemesine veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen genel ürün güvenliği mev-
zuatına uygunluğuna halel gelmemesini sağlar.

ç) Piyasada bulundurduğu ürünün uygun olmadığını öğrendiği veya bilmesinin gerektiği
hallerde, ürünü uygun duruma getirmek, piyasadan çekmek veya geri çağırmak için gerekli
düzeltici önlemlerin imalatçı veya ithalatçı tarafından alındığını teyit eder ve ürünün risk taşı-
dığı durumlarda imalatçı veya ithalatçıyı ve özellikle sağlık ve güvenlik bakımından risk teşkil
eden hususlar ile alınan düzeltici önlemler ve sonuçları hakkında yetkili kuruluşu ivedilikle
bilgilendirir.
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d) Piyasada bulundurduğu ürünlerin taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla ya-
pılan faaliyetlerde ilgili iktisadi işletmeci ile iş birliği yapar, ürünlerin uygunluğunu gösteren
tüm bilgi ve belgeleri yetkili kuruluşa sunar ve yetkili kuruluşun talimatlarını ivedilikle yerine
getirir.

İmalatçının yükümlülüklerinin ve ürün sorumluluğu tazminatının diğer iktisadi
işletmecilere uygulandığı durumlar

MADDE 11 – (1) Ürünü kendi isim veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya
piyasada bulundurulan ürünü teknik düzenlemesine veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında
belirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalat-
çılar ile dağıtıcılar bu Kanun kapsamında imalatçı sayılırlar ve imalatçının 7 nci maddede be-
lirtilen yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludurlar.

(2) Ürünün imalatçısı, yetkili temsilcisi veya ithalatçısının tespit edilemediği durum-
larda, yetkili kuruluşça yapılan bildirimin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on iş günü
içinde imalatçı, yetkili temsilci veya ithalatçısının isim ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip
değil ise tedarik zincirinde yer alan bir önceki iktisadi işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini
bildirmeyen dağıtıcı, bu Kanun kapsamında imalatçı olarak kabul edilir.

(3) Üründen kaynaklanan tazminat sorumluluğuna ilişkin olarak ürünün imalatçısı, yet-
kili temsilcisi veya ithalatçısının belirlenemediği durumlarda, zarara uğrayan kişiye bu iktisadi
işletmecilerin isim ve irtibat bilgilerini, bu bilgilere sahip değil ise tedarik zincirinde yer alan
bir önceki iktisadi işletmecinin isim ve irtibat bilgilerini bu talebin kendisine tebliğ edildiği ta-
rihten itibaren on iş günü içinde bildirmeyen dağıtıcı, bu Kanun kapsamında imalatçı gibi taz-
minattan sorumlu tutulur.

İzlenebilirlik
MADDE 12 – (1) İktisadi işletmeciler, tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa

bir sonraki iktisadi işletmecinin ismi, ticari unvanı veya markası ve irtibat bilgileri ile ürünün
takibini kolaylaştıracak diğer bilgilerin kaydını düzenli bir şekilde tutar, ürünü piyasaya arz
ettikleri veya piyasada bulundurmaya başladıkları tarihten itibaren en az on yıl boyunca mu-
hafaza eder ve yetkili kuruluşun talebi halinde sunarlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülükler; bir ürünü elektronik ortamda piyasaya arz
eden veya bulunduranlar, başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik
ticaret ortamını sağlayan aracı hizmet sağlayıcıları ile radyo ve televizyon gibi medya hizmet
sağlayıcıları için de geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygunluk İşaretleri ve Belgeleri, Uygunluk Değerlendirme İşlemleri ve Kuruluşları

Uygunluk işaretleri ve belgeleri, uygunluk değerlendirme işlemleri
MADDE 13 – (1) Ürünün piyasaya arz edilebilmesi, piyasada bulundurulabilmesi veya

hizmete sunulabilmesi için teknik düzenlemede bu ürüne ilişkin öngörülen zorunlu uygunluk
değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve olumlu sonuçlanması gerekir.

(2) Bir teknik düzenlemenin gerektirdiği ürünlere ilişkin her türlü uygunluk işareti ve
belgesinin, test raporlarının ve diğer belgelerin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi, kullanıl-
ması, tahrif veya taklit edilmesi yasaktır.

(3) Uygunluk işaretleri, sadece teknik düzenlemelerin bu işaretlerin konulmasını ön-
gördüğü ürünlerde kullanılabilir.

(4) Ürünün uygunluğunu gösteren işaret ve belgeler, uygulama mevzuatında veya teknik
düzenlemede belirtilen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenir ve kullanılır.
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(5) Ürüne, uygunluk işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü tarafları yanıltacak
başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak uygunluk işa-
retinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşlar
MADDE 14 – (1) Yetkili kuruluş, teknik düzenlemenin gerektirdiği hallerde, uygulama

mevzuatında ve teknik düzenlemede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde onaylanmış kuru-
luşlar dâhil olmak üzere uygunluk değerlendirme kuruluşlarını görevlendirebilir.

(2) Görevlendirme olup olmadığına bakılmaksızın uygunluk değerlendirme kuruluşları,
teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetlerinden dolayı bu teknik düzenlemeyi yürüten yetkili
kuruluşa karşı sorumludur.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşları;
a) Uygulama mevzuatında ve teknik düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uyar; ba-

ğımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde hizmet verir.
b) Faaliyetleri ile ilgili her türlü belge ve kaydı, teknik düzenlemede belirtilen süre,

süre belirtilmediği durumlarda ise bu belge ve kayıtların düzenlendiği tarihten itibaren en az
on yıl boyunca muhafaza eder ve yetkili kuruluşun talebi halinde sunar. 

(4) Yetkili kuruluş, yetki alanına giren uygunluk değerlendirme kuruluşlarının uygulama
mevzuatında ve teknik düzenlemelerde belirtilen nitelikleri karşılamaya devam edip etmediğini,
sorumlulukları yerine getirip getirmediğini ve faaliyetleri öngörülen koşullara uygun olarak
sürdürüp sürdürmediğini izler ve denetler.

(5) Yetkili kuruluş, dördüncü fıkrada belirtilen izleme ve denetleme faaliyetinin sonuç-
larının olumsuz çıkması halinde, bu uygunsuzlukların düzeltilmesi için uygunluk değerlendirme
kuruluşuna acil haller dışında makul bir süre verebilir. Yetkili kuruluş, nihai kararını verene
kadar uygunluk değerlendirme kuruluşunun uygunsuzluğa konu faaliyetini askıya alabilir veya
kısıtlayabilir. Yetkili kuruluş, verilen sürede uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, uygunluk
değerlendirme kuruluşunun teknik düzenleme kapsamındaki faaliyetlerini, uygunsuzlukla oran-
tılı olarak süreli veya süresiz kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; bu uygunluk değerlen-
dirme kuruluşu bir onaylanmış kuruluş ise bu statüsünü geri çekebilir.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarından faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan, faali-
yetine son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son verenler, uygunluk değerlendirme iş-
lemleri ile ilgili belge ve kayıtları, uygunluk değerlendirme işlemini devam ettirmek üzere baş-
ka bir uygunluk değerlendirme kuruluşuna veya yetkili kuruluşa teslim eder veya yetkili kuru-
luşun talebi halinde sunmak üzere muhafaza eder.

(7) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarının akreditasyonunu kamu
kuruluşu olan ulusal akreditasyon kuruluşu yapar. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ulusal
akreditasyon kuruluşunun akreditasyon hizmeti vermediği alanlarda Avrupa Birliği üyesi ül-
kelerin bu alanda akreditasyon hizmeti veren ulusal akreditasyon kuruluşlarına başvurabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ürünlerin Denetimi ve Yetkili Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Ürünlerin denetimine ilişkin genel usul ve esaslar
MADDE 15 – (1) Yetkili kuruluş, yetki alanına giren ürünlerin teknik düzenlemelere

veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygunlu-
ğunu doğrulamak amacıyla denetim yapar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen denetimin, ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaş-
tığı aşamaya kadar piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla yapılması esastır. Ancak, teknik dü-
zenlemelerin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü koşullarda denetim; ithalat, ihracat, montaj,
hizmete sunum veya bir mal veya hizmet sağlanması sürecinde veya kullanım aşamasında da
yapılabilir.
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(3) Denetim, yetkili kuruluşun görev ve sorumluluğundadır. Denetim yetkili kuruluş
tarafından yapılır veya gerektiğinde bu görev, denetim yapma kapasitesine sahip diğer bir yet-
kili kuruluşa devredilebilir. Yetki devri, bu Kanunda düzenlenen yaptırımları uygulama ve ön-
lemleri alma yetkisini de içerebilir.

(4) Yetkili kuruluş, denetim görevini orantılılık ve tarafsızlık ilkelerine riayet ederek
yapar.

(5) Yetkili kuruluş, ürün denetiminin etkin ve hızlı yapılması için gerekli idari ve teknik
yapıyı oluşturur, plan ve program hazırlar ve gerektiğinde diğer yetkili kuruluşlarla iş birliği
yapar. Yetkili kuruluşlar arasında ortaya çıkabilecek görüş ayrılıklarının giderilmesine ilişkin
koordinasyon, Bakanlık tarafından sağlanır.

(6) Bir ürünün teknik düzenlemeye veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen
genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu gösteren belgelere veya işaretlere sahip olması,
yetkili kuruluşun, ürünü bu Kanunun gerektirdiği şekilde denetlemesini, uygun olmayan ürün
hakkında bu Kanunda belirtilen önlemleri almasını veya ilgililere yaptırım uygulamasını en-
gellemez.

(7) Denetlenen ürünün test ve/veya muayene sonucunda uygun olmadığının tespiti ha-
linde numune, test veya muayene giderleri ve bunlara ilişkin diğer giderler imalatçı veya itha-
latçı tarafından karşılanır.

(8) Dış ticarete konu ürünlerin uygunluk denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Cumhur-
başkanınca belirlenir.

Yetkili kuruluşun piyasa gözetimi ve denetiminde görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 – (1) Yetkili kuruluş piyasaya arz edilmesi hedeflenen, piyasaya arz edilen,

piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan ürünleri; depoda, nakil aracında, iş yeri ve üretim
tesisi de dâhil olmak üzere gerekli görülen yerlerde denetleyebilir ve iktisadi işletmecilerden
denetime ilişkin gerek duyduğu belge, bilgi ve kayıtları isteyebilir.

(2) Yetkili kuruluş, ürünleri belirli bir program dâhilinde, yeterli ölçek ve sıklıkta, işaret
veya belge kontrolü veya duyusal inceleme yaparak ve gerektiğinde numune almak suretiyle
veya yerinde muayene ve/veya test yoluyla denetler ve bu işlemleri kayıt altına alır.

(3) Yetkili kuruluş, yaptığı denetimler veya aldığı bilgi, ihbar veya şikâyetler neticesinde
bir ürünün risk taşıdığına dair yeterli gerekçe bulunduğuna kanaat getirirse, risk değerlendir-
mesi yapar. Ürünün ciddi bir risk taşıyıp taşımadığına ilişkin nihai karar, riskin doğurabileceği
tehlikenin niteliği ve gerçekleşme olasılığı göz önünde bulundurularak yapılan bu risk değer-
lendirmesine dayanır. Daha yüksek bir güvenlik seviyesinin olabilirliği veya piyasada daha
düşük riskli ürünlerin varlığı, bir ürünün güvenli olmadığı veya ciddi risk taşıdığı anlamına
gelmez.

(4) Ürüne ilişkin uygunluk işareti veya teknik düzenlemenin gerektirdiği teknik dosya,
etiket ve talimatların bulunmaması, eksik veya yetersiz olması veya yanlış kullanılması halinde
yetkili kuruluş üçüncü fıkrada belirtilen risk değerlendirmesini yapmak için yeterli gerekçenin
bulunduğunu varsayabilir. Bu durumda, yapacağı risk değerlendirmesinin sonucundan bağımsız
olarak yetkili kuruluş, tespit ettiği bu fıkra kapsamındaki uygunsuzlukların giderilmesini, bunun
gerçekleşmemesi halinde iktisadi işletmeciden bu Kanunda öngörülen önlemlerden uygun ve
gerekli gördüklerinin alınmasını ister. Bu uygunsuzlukların devam etmesi halinde yetkili ku-
ruluş, ürünün piyasaya arzının yasaklanması veya kısıtlanması için gerekli tüm önlemleri alır
veya piyasada bulunan ürünün geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlar.

(5) Ürünün ciddi risk taşıdığı haller dışında yetkili kuruluş, önlemlere ilişkin nihai kararı
almadan önce iktisadi işletmeciye savunma yapabilmesi için on iş gününden az olmamak üzere
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makul bir süre verir. Yetkili kuruluş bu Kanun kapsamında aldığı önlem ve idari yaptırıma iliş-
kin kararını iktisadi işletmeciye bildirdiği tebligatta bu kararın dayandığı gerekçeleri, varsa çö-
züm önerilerini, yasal itiraz yollarını ve süre sınırlarını da belirtir.

(6) İktisadi işletmeci, 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde düzenlenen yüküm-
lülükleri ölçüsünde aşağıdaki düzeltici önlemlerden uygun ve gerekli olanları orantılılık ilkesine
riayet ederek zamanında ve etkili olacak şekilde alır. Aksi takdirde yetkili kuruluş, gerektiğinde
bir süre sınırı da koyarak iktisadi işletmeciden;

a) Ürünün taşıdığı risk ve alınan düzeltici önlemler ve sonuçları hakkında yetkili kuru-
luşun eksiksiz ve ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmesi,

b) Uygun olmayan bir ürünün uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemlerin alınması,
c) Belli durumlarda veya belli kişiler bakımından risk taşıyabilecek ürünlerin; riskler

hakkında uygun, açık ve kolayca anlaşılabilir Türkçe uyarılarla işaretlenmesi ve bu risklerin
ürüne eşlik eden belgelerde yer alan montaj, kullanım ve bakım talimatları ile güvenlik kural-
larında açıkça belirtilmesi veya bu ürünlerin piyasaya arzının uygunluğunu temin edecek ön
koşullara tabi tutulması ve risk altındaki kişilerin riskler hakkında ivedilikle ve uygun şekillerde
uyarılması,

ç) Hakkında ciddi risk taşıdığına dair belirtilerin bulunduğu ürünlerin piyasaya arzının,
piyasada bulundurulmasının, önerilmesi veya teşhir edilmesinin gerekli değerlendirmeler ve
kontroller için ihtiyaç duyulacak zaman süresince geçici olarak durdurulması,

d) Ciddi risk taşıyan ürünlerin piyasaya arzının ivedilikle durdurulması, piyasada bu-
lundurulmasının önlenmesi, piyasadan çekilmesi ve geri çağrılması, dağıtıcıların bu kararlardan
haberdar olmaları ve kararlara uymalarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınması ve
ürünün taşıdığı riskler hakkında nihai kullanıcıların uyarılması, ürünlerin uygun koşullarda im-
hası veya işlevsiz hale getirilmesi, öneri ve teşhirinin durdurulması,

e) İktisadi işletmeci tarafından alınan önlemlerin, piyasaya arz ettiği ve önleme konu her
bir ürün için etkin bir şekilde ve eksiksiz uygulanmış olduğunun yetkili kuruluşa bildirilmesi,

önlemlerinden uygun ve gerekli gördüklerini almasını ister.
(7) Yetkili kuruluş, altıncı fıkrada öngörülen önlemler dışında gerekli gördüğü veya

teknik düzenlemede yer alan diğer önlemlerin alınmasını iktisadi işletmeciden isteyebilir veya
bu önlemleri kendisi alabilir.

(8) Yetkili kuruluş, iktisadi işletmecinin aldığı altıncı fıkrada belirtilen düzeltici önlem-
ler ile bu Kanun kapsamında kendisinin aldığı önlemleri 23 üncü madde hükümleri saklı kal-
mak kaydıyla kendi internet sitesinde veya gerekli gördüğü diğer uygun yöntemlerle ivedilikle
ilan eder.

(9) Yetkili kuruluş, gerektiğinde bu Kanun kapsamına giren konulara ilişkin şikâyetlerin
ulaştırılabileceği veya bilgi alınabilecek ürün güvenliği yardım masası oluşturur ve bu birimin
görev alanına giren konular ile irtibat bilgilerini uygun bir şekilde duyurur.

(10) Yetkili kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitime katılarak piyasa gözetimi ve de-
netimi sertifikası almış olan personele, fiilen piyasa gözetimi ve denetimi için görevlendiril-
meleri halinde 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre hak ettikleri günde-
liklerin bir buçuk katı tutarında gündelik ödenir. Ancak, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü madde-
sinin (b) fıkrasında sayılanlar hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Yetkili kuruluşun denetime ilişkin diğer yetkileri
MADDE 17 – (1) İktisadi işletmecinin gerekli önlemleri almaması, zamanında alma-

ması veya aldığı önlemleri yetkili kuruluşun eksik veya yetersiz bulması veya iktisadi işlet-
mecinin tespit edilememesi halinde, yetkili kuruluş 16 ncı maddenin altıncı fıkrasının (d) ben-
dinde öngörülen önlemleri alır.
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(2) Piyasaya arz edilen veya piyasada bulundurulan uygun olmayan bir ürünün internet
üzerinden tanıtımı ve satışının yapılması halinde yetkili kuruluş, aracı hizmet sağlayıcıya iç-
eriğin çıkarılması için internet sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri
kaynaklarla elde edilen bilgiler üzerinden elektronik posta veya diğer iletişim araçları ile bil-
dirimde bulunur. İçeriğin yirmi dört saat içerisinde aracı hizmet sağlayıcı tarafından çıkarıl-
maması halinde yetkili kuruluş uygun olmayan ürüne ilişkin içeriğe erişimin engellenmesine
karar verir ve bu kararı uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirir.
İnternet sitesinin doğrudan iktisadi işletmeciye ait olması durumunda aynı uygulama yapılır.
Bu fıkra kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararı içeriğe erişimin engellenmesi (URL
vb.) yöntemiyle verilir.

(3) Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden tanıtım ve satışının
durdurulması medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenir. Medya hizmet sağlayıcı kuruluş, ta-
nıtım ve satışın durdurulması için yetkili kuruluş ile iş birliği yapar. Yetkili kuruluş, satışın
durdurulması kararını Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bildirir.

(4) Yetkili kuruluşun görevlendirdiği gerçek veya tüzel kişi tarafından, piyasa gözetimi
ve denetimi amacıyla kimlik açıklanmadan ve internet, radyo ve televizyon gibi uzaktan iletişim
araçları üzerinden satın alınan ürünler numune olarak esas alınır.

İktisadi işletmeciler tarafından alınan önlemlerin duyurulması
MADDE 18 – (1) Risk taşıyan ürünlerle ilgili olarak kendiliğinden veya yetkili kuru-

luşun talebi üzerine bu Kanunun gerektirdiği önlemleri alan iktisadi işletmeci, bu önlemler ve
ürünün içerdiği riskler hakkındaki bilgileri etkili olacak şekilde duyurur ve duyurunun kapsa-
mına göre engellilerin erişebilirliğini dikkate alır. Duyuru, asgari aşağıdaki bilgileri içerir:

a) Ürünü tanıtacak marka, model veya cins ismi veya diğer ayırt edici özellikler
b) Mümkün ise ürünün fotoğrafı veya resimli tasviri
c) Alınan önlem
ç) Önlemi gerektiren sorunun açık ve anlaşılır tarifi
d) Sorumlu iktisadi işletmecinin isim, adres ve diğer iletişim bilgileri
e) Riskten sakınmak veya sorunu gidermek için önerilen yöntemler
(2) Yetkili kuruluş, birinci fıkrada belirtilen duyuruyu veya duyuru şeklini uygun bul-

maz veya yetersiz görürse, duyurunun daha uygun bir şekilde ve yöntemlerle tekrar edilmesini
talep edebilir.

(3) Dağıtıcılar, iktisadi işletmecinin ürüne ilişkin riskler ve önlemler hakkında kendi-
lerine bildirdiği bilgileri, varsa tedarik zincirindeki bir sonraki dağıtıcıya iletmek ve birinci
fıkrada belirtilen duyuruyu müşterilerinin kolaylıkla görebileceği veya ulaşabileceği yerlere
koymak zorundadır.

Ürünün geri çağrılması
MADDE 19 – (1) Alınan diğer önlemlerin riskin ortadan kaldırılmasında yetersiz kal-

ması durumunda iktisadi işletmeci, kendiliğinden veya yetkili kuruluşun talebi üzerine ürünü
geri çağırır.

(2) İktisadi işletmeci geri çağırma önlemini, 18 inci maddenin birinci fıkrasında belir-
tilenlere aşağıdaki bilgileri de ekleyerek duyurur:

a) Ürünün teslim alınacağı veya onarılacağı adres ve irtibat noktaları
b) Nihai kullanıcıya sunulan teklif ve seçenekler
(3) İktisadi işletmeci ürünü teslim eden nihai kullanıcıya aşağıdaki seçeneklerden en

az birini sunar:
a) Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
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b) Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
c) Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi
(4) Ürünün geri çağrılmasıyla ilgili tüm masraflar ürünü geri çağıran iktisadi işletmeci

tarafından üstlenilir. İktisadi işletmeci, nihai kullanıcıya ek bir maliyet yüklemeden nihai kul-
lanıcının ürünü zamanında ve kolaylıkla teslim edebilmesi için gerekli koşulları sağlamak zo-
rundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İdari Para Cezaları, Yetki, İtiraz ve Son Hükümler

İdari para cezaları
MADDE 20 – (1) Bu Kanunun;
a) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının

(a) bendinde atıf yapılan teknik düzenlemelerin veya genel ürün güvenliği mevzuatının ürün
güvenliğine ilişkin hükümlerine aykırı hareket edenlere 50.000 Türk lirasından 500.000 Türk
lirasına kadar,

b) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde atıf yapılan teknik düzenlemelerin veya genel ürün güvenliği mevzuatının ürün
güvenliği dışındaki hükümlerine aykırı hareket edenlere 20.000 Türk lirasından 200.000 Türk
lirasına kadar,

c) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi ile 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 20.000 Türk lirasından
200.000 Türk lirasına kadar,

ç) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (h) ve (ı) bentleri, 9 uncu maddesinin
birinci fıkrasının (c), (d), (f), (g), (ğ) ve (ı) bentleri, 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c)
bendi, 13 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 14 üncü maddesinin üçüncü
fıkrasının (b) bendi, 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası, 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile
21 inci maddesinin beşinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 10.000 Türk lirasından 100.000
Türk lirasına kadar,

d) 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine aykırı hareket edenlere 50.000
Türk lirasından 500.000 Türk lirasına kadar,

e) 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (ğ) ve (i) bentleri, 8 inci maddesinin
ikinci fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (h) ve (i) bentleri, 10 uncu madde-
sinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentleri, 12 nci maddesi, 18 inci maddesinin üçüncü
fıkrası ile 19 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere 7.000 Türk
lirasından 70.000 Türk lirasına kadar,

idari para cezası uygulanır.
(2) Yetkili kuruluşun denetimle görevli çalışanlarının görevlerini yapmalarına engel

olanlara 7.000 Türk lirasından 70.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.
(3) İhraç edilmesi hedeflenen ürünlerin 2 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olması

halinde yetkili kuruluşça ürün güvenliğine ilişkin aykırılıkta 50.000 Türk lirasından 500.000
Türk lirasına kadar, diğer aykırılık durumlarında 20.000 Türk lirasından 200.000 Türk lirasına
kadar idari para cezası uygulanır ve gerekli diğer önlemler alınır.

(4) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasına aykırı ürün ihraç edenlere, uygunsuzluğa konu
ürünün gerçekleşen FOB bedelinin %5’inden %25’ine kadar tekabül eden miktarda Türk lirası
idari para cezası uygulanır.
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(5) 17 nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı hareket edenlere 20.000 Türk
lirasından 200.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.

(6) 7 nci maddenin ikinci fıkrasına ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket
edenlere toplam numune bedelinin beş katına kadar idari para cezası uygulanır.

(7) Birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen aykırılık hallerinde, aynı
fiil nedeniyle birinci fıkranın (a) ve (b) bentleri uygulanmaz.

(8) Birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen idari para cezaları, bu cezalara
konu uygunsuzluğun iki yıl içinde tekrarı halinde, her tekrar için bir önceki idari para cezasının
iki katı uygulanır.

(9) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, idari önlemlerin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

(10) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içeri-
sinde ödenir.

(11) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları uygulanırken, cezaya konu aykırılığın
büyüklüğü ve yaptırım uygulanacak gerçek veya tüzel kişinin ekonomik durumu dikkate alınır.

İktisadi işletmeciyi sorumluluktan kurtaran haller
MADDE 21 – (1) Piyasaya arz ettikleri, piyasada bulundurdukları veya hizmete sun-

dukları ürünün uygun olmadığını tespit edip yetkili kuruluşun talebi ve uyarısı olmadan uy-
gunsuzluğun giderilmesi ve riskin ortadan kaldırılması için ürünün geri çağrılması da dâhil ol-
mak üzere gerekli tedbirleri kendiliğinden alan ve uygunsuzluğu tamamen gideren iktisadi iş-
letmeciler için bu Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanmaz.

(2) İmalatçı veya ithalatçı;
a) Ürünü piyasaya kendisinin arz etmediğini,
b) Uygunsuzluğun dağıtıcının veya üçüncü bir tarafın ürüne müdahalesinden veya kul-

lanıcıdan kaynaklandığını,
c) Üründeki uygunsuzluğun, teknik düzenlemelere veya diğer zorunlu teknik kurallara

uygun olarak üretilmesinden kaynaklandığını,
ispatladığı takdirde bu Kanunda düzenlenen idari yaptırımlar uygulanmaz.
(3) İmalatçı veya ithalatçı, ikinci fıkrada belirtilen şartlardan birini ispatladığı takdirde,

6 ncı maddede belirtilen tazminat sorumluluğu kalkar. Zararın, üründeki uygunsuzluğun yanı
sıra üçüncü bir kişinin fiili veya ihmalinden kaynaklanmış olması imalatçı veya ithalatçının 6 ncı
maddede düzenlenen tazminat sorumluluğunu azaltmaz. Ancak, imalatçı veya ithalatçının üçün-
cü kişiye rücu hakkı saklıdır.

(4) Zararın, üründeki uygunsuzluğun yanı sıra zarar görenin veya zarar görenin sorum-
luluğundaki bir kişinin kusurundan kaynaklanmış olması halinde, imalatçı veya ithalatçının 6 ncı
maddede düzenlenen tazminat sorumluluğu, hal ve şartlara göre azaltılabileceği gibi tamamen de
kaldırılabilir.

(5) Bu Kanunda belirtilen sorumluluklarını yerine getirip piyasadan çekilen ürünü tes-
lim eden dağıtıcı, ürünün piyasadan çekilmesine yol açan sorunun giderilmesini imalatçı veya
ithalatçıdan ister. İmalatçı veya ithalatçı, mümkün olması halinde ürünü uygun duruma getirir
ve dağıtıcıya teslim eder. Ürünün işlevsiz hale getirilmesi veya imha edilmesinin gerektiği hal-
lerde, imalatçı veya ithalatçı, dağıtıcıya imalatçı veya ithalatçının piyasaya arz ettiği satış de-
ğerinin ödenmesi veya ürünün teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle de-
ğiştirilmesi seçeneklerinden birini sunar.
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Masrafların rücu edilmesi ve idari yaptırımlarda yetki ve itiraz
MADDE 22 – (1) Bu Kanunda belirlenen idari yaptırımlar yetkili kuruluş tarafından

uygulanır. İdari yaptırımların hangi makam veya kamu görevlilerince uygulanacağı yetkili ku-
ruluş tarafından çıkarılan yönetmelik ile belirlenir. 15 inci maddenin yedinci fıkrası, 16 ncı
maddenin dördüncü ve yedinci fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca yapılan
masrafların yetkili kuruluş tarafından karşılanması halinde masraflar, masrafı yapan yetkili ku-
ruluşça ilgili iktisadi işletmeciye genel hükümlere göre rücu edilir.

(2) Bu Kanun hükümlerine göre verilen idari yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli
ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre idari yargı yoluna başvurula-
bilir.

Gizlilik, ticari sırlar ve şeffaflık
MADDE 23 – (1) Yetkili kuruluş, bu Kanunu uygularken kişisel verilere dair, ticari sır

niteliğindeki veya fikrî ve sınai mülkiyet hakkına ilişkin edindiği bilgilerin gizliliğini korumakla
yükümlüdür. Ancak, insan sağlığı ve güvenliğinin gerektirdiği hallerde bu bilgilerin açıklanması
bu kapsamda sayılmaz.

Uygulama mevzuatı
MADDE 24 – (1) Teknik düzenlemelerin hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar ile Av-

rupa Birliği teknik mevzuatını uyumlaştırmak ve piyasa gözetimi ve denetimi yapmakla yetkili
kuruluşların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca belirlenir.

(2) Bu Kanun kapsamında yer alan;
a) Piyasa gözetimi ve denetimi, “CE” işareti, uygunluk değerlendirme kuruluşları ve

onaylanmış kuruluşlar ile bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanınca yürürlüğe ko-
nulan yönetmeliklerle,

b) Uygunluk değerlendirme yöntemleri, ticarette teknik engellerin önlenmesi, teknik
mevzuat uyumu, elektronik ticarette piyasa gözetimi ve denetimi, genel ürün güvenliği ve bu
Kanunun uygulanmasını ilgilendiren diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından,

belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan Kanun
MADDE 25 – (1) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın

Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta 4703 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış kabul edilir.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 24 üncü maddede belirtilen düzenlemeler yürürlüğe konu-

luncaya kadar, 4703 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen uygulama mevzuatı ile 4703
sayılı Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan teknik düzenlemelerin bu Kanuna aykırı olmayan
hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

(2) Cumhurbaşkanınca yeni bir karar yürürlüğe konuluncaya kadar, dış ticarete konu
ürünlerin uygunluk denetimlerine ilişkin 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı hükümlerinin uygulanmasına
devam olunur.

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

11/3/2020
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YÖNETMELİKLER

—— • ——
Sağlık Bakanlığından:

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde

geçen “koruma amaçlı kullanılan bitki” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

508 inci maddesi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teş-

kilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 796 ncı maddesi ile 24/4/1930 tarihli ve

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 11/7/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Tek-

nik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sa-

yılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgi-

lendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğe dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif madde: Zararlı organizmalar üzerinde ya da onlara karşı etkisi olan bir madde

veya mikroorganizmayı,
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b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Biyosidal ürün: Sadece fiziksel ya da mekanik etkilerle değil, diğer başka yollarla

herhangi bir zararlı organizmayı yok etme, uzaklaştırma, zararsız hale getirme ya da zararlı or-

ganizmanın etkisini önleme, üzerinde kontrol edici bir etki oluşturma amacıyla kullanılacak

ve kullanıcıya sunulduğu haliyle bir ya da daha fazla aktif madde içeren, barındıran ya da bun-

ların bileşiminden oluşturulan herhangi bir madde ya da karışımı veya madde ya da karışım-

lardan yerinde üretilen herhangi bir madde ya da karışımı veya ana işlevi biyosidal olan işlen-

miş eşyayı,

ç) Çerçeve formülasyon: Aynı aktif maddelere, benzer kullanımlara, benzer risk ve et-

kinlik düzeylerine ve belirtilen çeşitleriyle benzer bileşime sahip biyosidal ürünler grubunu,

d) Değerlendirilen aktif madde: Liste-I, Liste-IA veya Liste-IB’de yer alan herhangi

bir aktif maddeyi,

e) Düşük riskli biyosidal ürün: Liste-IA’da belirtilen aktif maddeleri içeren, şüpheli

herhangi bir madde barındırmayan ve kullanım koşulları dâhilinde insan, hayvan ve çevre üze-

rinde düşük risk taşıyan biyosidal ürünleri,

f) Eğitilmiş profesyonel kullanıcı: Zararlı kimyasalların elleçlenmesi hakkında özel

bilgi birikimine ve yasalarla öngörülmüş talimat, eğitim, maruz kalma kontrolü, kişisel koru-

yucu ekipman gibi iş sağlığı ve güvenliğinde koruyucu önlemler hakkında deneyimlere sahip

ve 4/7/2019 tarihli ve 30821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Biyosidal Ürünlerin Kullanım

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında eğitilmiş ve sertifikalandırılmış kişileri,

g) Endüstriyel kullanıcılar: Sanayide aktif maddelerin veya biyosidal ürünlerin üretimi,

elleçlenmesi ve/veya ambalajlanması ile iştigal edenler veya ahşap koruyucuları kullanan ahşap

kaplama üreticileri veya dezenfektan kullanan gıda üreticileri gibi biyosidal ürünleri endüstriyel

ortamlardaki kendi işlemlerinde kullanan kişileri,

ğ) Erişim mektubu: Bu Yönetmelik hükümleriyle korunan, ilgili verilerin sahibi veya

sahipleri tarafından imzalanan ve söz konusu bilgilerin bu Yönetmelik çerçevesindeki bir bi-

yosidal ürünü ruhsatlandırmak veya tescil etmek amacıyla yetkili makamlar tarafından başka

bir başvuru sahibi için kullanılabileceğini belirten belgeyi,

h) Halk: Etikette yer alan kullanım talimatları haricinde kişisel koruyucu ekipmanlar

ve zararlı kimyasalların elleçlenmesi konularında herhangi bir eğitimi bulunmayan, profesyonel

olmayan tüketicileri,

ı) İmalattan sorumlu müdür: Biyosidal ürün veya aktif maddelerin bu Yönetmeliğe uy-

gun olarak imalinden işverenle birlikte sorumlu olan kimya mühendisi, çevre mühendisi, kim-

yager, biyolog, veteriner hekim ve eczacıyı,

i) İşlenmiş eşya: Bir veya birden fazla biyosidal ürün ile işleme tabi tutulmuş ya da

bunları kasten içeren madde, karışım veya eşyayı,

j) Kalıntı: Bitkisel ya da hayvansal kaynaklı ürünlerin, su kaynaklarının, içme sularının,

gıdaların, yemlerin içinde ya da üzerinde veya çevrede başka bir yerde bulunan ve metabolitleri,

yıkımı ya da reaksiyon ürünleri dâhil olmak üzere biyosidal bir ürünün kullanımından kaynak-

lanan maddeyi,
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k) Liste-A: Ürün tipi tanımlanmış ve biyosidal ürünlerde kullanımına geçici olarak izin

verilen mevcut aktif maddeleri gösteren ve Bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlığın internet sitesinde

yayımlanan listeyi,

l) Liste-I: Biyosidal ürünlerde kullanımı serbest olan aktif maddeleri gösteren ve Ba-

kanlıkça hazırlanıp, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listeyi,

m) Liste-IA: Düşük riskli olarak kabul edilen aktif maddeleri gösteren ve Bakanlıkça

hazırlanıp, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listeyi,

n) Liste-IB: Temel madde olarak kabul edilen aktif maddeleri gösteren ve Bakanlıkça

hazırlanıp, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan listeyi,

o) Mevcut aktif madde: Bilimsel ya da ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme

amaçları dışında biyosidal bir ürünün aktif maddesi olarak 14 Mayıs 2000 tarihinde Avrupa

Birliği piyasasında bulunan herhangi bir aktif maddeyi,

ö) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,

p) Piyasaya arz: Bir biyosidal ürünün veya işlenmiş eşyanın bedelli veya bedelsiz ola-

rak, ticari bir faaliyet kapsamında dağıtım veya kullanım amacıyla tedariğini,

r) Profesyonel kullanıcılar: Zararlı kimyasalların elleçlenmesi hakkında özel bilgi biri-

kimine sahip olmayan ancak, meslekleri gereği eğitilmiş ve normal çalışmaları için gerekliyse,

kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda deneyimlere sahip ve yasal gereklilikler çerçevesinde

biyosidal ürünleri elleçleyen kişileri,

s) Risk değerlendirmesi: Biyosidal ürünlerin üretimi, depolanması, ambalajlanması, sa-

tışa sunulması, ithalatı ve ihracatı aşamalarında, insan, hayvan, bitki ve çevre üzerinde olabi-

lecek her türlü zararlılığın nitelik ve etkilerinin belirlendiği süreci,

ş) Ruhsat: Başvuru neticesinde bir biyosidal ürünün piyasaya arz edilebileceğini gös-

teren ve Bakanlık tarafından ilgililere verilen belgeyi,

t) Serbest satış sertifikası: Bir biyosidal ürünün bu Yönetmelik kapsamında ruhsatlan-

dırılmış olduğunu, piyasada serbestçe bulundurulabildiğini ve kullanılabildiğini gösteren bel-

geyi,

u) Şüpheli madde: İnsanlar, özellikle hassas gruplar, hayvanlar veya çevre üzerinde he-

men ya da gelecekte doğası gereği olumsuz etkiye neden olma kapasitesine sahip ve böyle bir

etkiye neden olabilecek konsantrasyonda biyosidal ürün içinde bulunan ya da oluşan aktif mad-

de haricindeki maddeyi; şüphelenilecek başka nedenler olmadığında, 11/12/2013 tarihli ve

28848 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırıl-

ması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre zararlı olarak

sınıflandırılan herhangi bir maddeyi; 14/11/2018 tarihli ve 30595 sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik uyarınca kalıcı organik kirletici

olan herhangi bir maddeyi; 23/6/2017 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-

yımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

uyarınca kalıcı, biyobirikimli ve toksik, çok kalıcı ve çok biyobirikimli herhangi bir maddeyi,
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ü) Temel madde: Liste-IB’de sıralanan, esas kullanımı pestisit olmayan, ancak doğrudan

biyosit olarak veya bu maddeyi içeren bir üründe veya kendisi şüpheli bir madde olmayıp bi-

yosidal kullanım için doğrudan pazarlanmayan basit bir seyreltici içinde sınırlı kullanımı olan

maddeleri,

v) Tescil: Başvuru neticesinde, düşük riskli bir biyosidal ürünün piyasaya arz edilebi-

leceğini gösteren ve Bakanlık tarafından ilgililere verilen belgeyi,

y) Ürün tipi: Ek-V’te belirtilen ürün tiplerinden birini,

z) Yeni aktif madde: Bilimsel ya da ürün ve süreç odaklı araştırma ve geliştirme amaç-

ları dışında, biyosidal bir ürünün aktif maddesi olarak 14 Mayıs 2000 tarihinde Avrupa Birliği

piyasasında bulunmayan herhangi bir aktif maddeyi,

aa) Yetkili laboratuvar: Bakanlıkça yetkilendirilen laboratuvarları,

bb) Zararlı organizma: İnsanlar, faaliyetleri veya kullandıkları ya da ürettikleri ürünler

ile hayvanlar veya çevre üzerinde istenmediği halde bulunan ya da zararlı etkisi olan patojenik

ajanları içeren organizmayı,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen ancak bu maddede tanımlanmayan terimler bakımından

Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yö-

netmeliğin 4 üncü maddesindeki ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlan-

ması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımlar geçerlidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(4) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması

Hakkında Yönetmelik ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hak-

kında Yönetmelik uyarınca;

a) Akut ağız yolu toksisitesi kategori 1 veya 2 veya 3, akut cilt yolu toksisitesi kategori

1 veya 2 veya 3, akut solunum yolu toksisitesi (gaz ve toz/sis) kategori 1 veya 2 veya 3, akut

solunum yolu toksisitesi (buhar) kategori 1 veya 2, belirli hedef organ toksisitesi tek ya da tek-

rarlı maruz kalma kategori 1, kanserojen kategori 1A veya 1B, mutajen kategori 1A veya 1B,

üreme sistemi toksisitesi kategori 1A veya 1B olarak sınıflandırılmış,

b) Kalıcı biyobirikimli ve toksik veya çok kalıcı çok biyobirikimli maddeler içeren ya

da üreten,

c) Endokrin bozucu özellikleri olan,

ç) Gelişimsel nörotoksik veya immünotoksik etkileri olan

biyosidal ürünler halk tarafından kullanılamaz ve halkın satın alabileceği şekilde satışa

sunulamaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(3) Aktif maddelerin ve gerekli olması halinde biyosidal ürünlerin etkinlik haricindeki

testleri, 11/12/2013 tarihli ve 28848 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin
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Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik eklerinde tanımlanan

yöntemlerle veya tanımlanmamış olması hâlinde uluslararası alanda bilinen ve geçerliliği olan

yöntemlerle Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Toksikolojik ve ekotoksikolojik testleri, 9/3/2010

tarihli ve 27516 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Laboratuvar Uygulamaları Prensipleri,

Test Birimlerinin Uyumlaştırılması,  İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denet-

lenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“d) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması

Hakkında Yönetmelik ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hak-

kında Yönetmelik uyarınca;

1) Akut ağız yolu toksisitesi kategori 1 veya 2 veya 3, akut cilt yolu toksisitesi kategori

1 veya 2 veya 3, akut solunum yolu toksisitesi (gaz ve toz/sis) kategori 1 veya 2 veya 3, akut

solunum yolu toksisitesi (buhar) kategori 1 veya 2, belirli hedef organ toksisitesi tek ya da tek-

rarlı maruz kalma kategori 1, kanserojen kategori 1A veya 1B, mutajen kategori 1A veya 1B,

üreme sistemi toksisitesi kategori 1A veya 1B olarak sınıflandırılmış,

2) Kalıcı biyobirikimli ve toksik veya çok kalıcı çok biyobirikimli maddeler içeren ya

da üreten,

3) Endokrin bozucu özellikleri olan,

4) Gelişimsel nörotoksik veya immünotoksik etkileri olan,

biyosidal ürünler halk tarafından kullanılamaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiş ve onuncu fıkrasında yer alan  “23” ibaresi “20” olarak değiştirilmiştir.

“(9) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması

Hakkında Yönetmelik ile Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hak-

kında Yönetmelik uyarınca;

1) Akut ağız yolu toksisitesi kategori 1 veya 2 veya 3, akut cilt yolu toksisitesi kategori

1 veya 2 veya 3, akut solunum yolu toksisitesi (gaz ve toz/sis) kategori 1 veya 2 veya 3, akut

solunum yolu toksisitesi (buhar) kategori 1 veya 2, belirli hedef organ toksisitesi tek ya da tek-

rarlı maruz kalma kategori 1, kanserojen kategori 1A veya 1B, mutajen kategori 1A veya 1B,

üreme sistemi toksisitesi kategori 1A veya 1B olarak sınıflandırılmış,

2) Kalıcı biyobirikimli ve toksik veya çok kalıcı çok biyobirikimli maddeler içeren ya

da üreten,

3) Endokrin bozucu özellikleri olan,

4) Gelişimsel nörotoksik veya immünotoksik etkileri olan,

biyosidal ürünlere, halka pazarlanması veya halkın kullanımı amacıyla ruhsat veril-

mez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinde

ve yedinci fıkrasında yer alan “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,

12 Mart 2020 – Sayı : 31066                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik” ibareleri “Maddelerin ve Karışım-

ların Fiziko-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygu-

lanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Yapılan ön başvuru Bakanlıkça otuz iş günü içinde değerlendirilir.

Başvurusu uygun bulunan ürünlerden mühürlü numune, bilimsel esaslara göre gerekli görülen

analizler ve teknik dosya istenir. Ek-V’te tanımlanan 2. ve 4. ana gruplarda yer alan biyosidal

ürünler için ise numune alınıp alınmayacağına Bakanlıkça karar verilir.

(2) Başvurusu uygun bulunan, analizleri ve teknik dosyası istenen ürünlerin analiz so-

nuçlarının ve teknik dosyasının, başvuru uygunluk yazısının tarihi itibarı ile bir yıl içerisinde

Bakanlığa ulaştırılmaması halinde başvuru geçersiz sayılır ve ürünle ilgili iş ve işlemlere son

verilir. Başvuranın gerekçeli talebi ve Bakanlıkça uygun bulunması halinde ilave olarak en

fazla bir yıl süre verilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde

yer alan “Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı laboratuvarında” ibaresi “ Ulusal

Halk Sağlığı Referans Laboratuvarında” olarak değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki cümleler

eklenmiştir.

“Ulusal Halk Sağlığı Referans Laboratuvarında yapılamayan ruhsata esas analizler, söz konusu

laboratuvarda çalışılıncaya kadar Bakanlık tarafından yetkilendirilen diğer laboratuvarlarda

yaptırılır. Sonuçların uygunsuz çıkması halinde ürün başvurusu reddedilir, uygun çıkması ha-

linde ise yetki verilen laboratuvarlardan birinde üçüncü kez analiz yaptırılarak çıkan sonuca

göre işlem tesis edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(3) Bir aktif madde;

a) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hak-

kında Yönetmelik uyarınca,

1) Patlayıcı/kolay alevlenir,

2) Organik peroksit,

3) Akut toksik kategori 1, 2 veya 3,

4) Aşındırıcı kategori 1A, 1B veya 1C,

5) Solunum hassaslaştırıcı,

6) Cilt hassaslaştırıcı,

7) Eşey hücre mutajenitesi kategori 1 veya 2,

8) Kanserojen kategori 1 veya 2,

9) Üreme sistemi toksisitesi kategori 1, 2 veya anne sütüne veya anne sütü ile geçen

etkiler,

10) Tek veya tekrarlı dozda belirli hedef organa toksik,

11) Sucul akut kategori 1,

olarak sınıflandırılıyorsa;
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b) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik

uyarınca,

1) Kalıcı, biyobirikimli ve toksik olma kriterlerinden ikisini karşılıyor veya,

2) Endokrin bozucu özelliklere,

sahipse;

c) Kabul edilebilir günlük alım miktarı, akut referans dozu veya kabul edilebilir uygu-

layıcı maruz kalma düzeyi, uygun görülen şekilde, aynı ürün tipi ve kullanım senaryosu için

onaylı aktif maddelerin çoğunluğununkinden anlamlı ölçüde daha düşükse;

ç) Çok sıkı risk yönetim önlemleri olsa dahi yeraltı suları için yüksek risk potansiyeli

gibi kullanım şekli ve kullanım miktarı ile birlikte endişeye neden olabilecek, kritik etkilerin

doğası ile ilişkili endişe sebepleri varsa;

d) Önemli oranda aktif olmayan izomerler ve safsızlıklar içeriyorsa;

e) Nörotoksik veya immünotoksik özelliklere sahipse;

Liste-IA’ya dâhil edilemez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “teh-

likeli kimyasallara ve müstahzarlara” ibaresi “maddelere ve karışımlara” olarak değiştiril-

miştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Tehlikeli biyosidal” ibaresi “Biyosidal” olarak de-

ğiştirilmiş, aynı fıkranın (d) bendinde yer alan “müstahzarın” ibaresi “karışımın” olarak de-

ğiştirilmiş, beşinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kısıtlanan” ibaresi “uygun olan” olarak

değiştirilmiştir.

“(2) Biyosidal ürünün etiketlemesinde öncelikle, Maddelerin ve Karışımların Sınıflan-

dırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğin Etiket Uygulamaları ve

Zararlılık İletişimi başlıklı dördüncü bölümü hükümleri uygulanır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer

alan “26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Mad-

deler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hak-

kında” ibaresi “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında” olarak

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Güvenlik bilgi formlarının mevzuata uygunluğu Bakanlıkça kontrol edilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“26/12/2008 tarihli ve 27092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Mad-

delerin, Müstahzarların ve Eşyaların Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hak-

kında Yönetmeliğin” ibaresi “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması

Hakkında Yönetmeliğin” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve
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Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik” ibaresi “Kimyasalların Kaydı, Değer-

lendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın

(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Özel kullanım için hazırlanmış olan biyosidal ürünün içinde ağırlık olarak % 0,1

ve üzerinde Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması

Hakkında Yönetmelik uyarınca;

1) Akut ağız yolu toksisitesi kategori 1 veya 2 veya 3, akut cilt yolu toksisitesi kategori

1 veya 2 veya 3, akut solunum yolu toksisitesi (gaz ve toz/sis) kategori 1 veya 2 veya 3, akut

solunum yolu toksisitesi (buhar) kategori 1 veya 2, belirli hedef organ toksisitesi tek ya da tek-

rarlı maruz kalma kategori 1, kanserojen kategori 1A veya 1B, mutajen kategori 1A veya 1B,

üreme sistemi toksisitesi kategori 1A veya 1B olarak sınıflandırılmış,

2) Kalıcı biyobirikimli ve toksik veya çok kalıcı çok biyobirikimli maddeler içeren ya

da üreten,

3) Endokrin bozucu özellikleri olan,

4) Gelişimsel nörotoksik veya immünotoksik etkileri olan,

maddelerin bulunması.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5)

numaralı alt bendinde yer alan  “tehlikeli” ibaresi “zararlı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Teh-

likeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtıl-

ması Hakkında Yönetmelik” ibaresi “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıt-

lanması Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ürün tipi 1 ve ürün tipi 19 kapsamına giren ve insan vücuduna doğrudan temas

eden biyosidal ürünlere ilişkin ödemeler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna yapılır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe 60 ıncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mad-

deler eklenmiştir.

“Atıflar

MADDE 60/A – (1) Bu Yönetmelikte Bakanlığa yapılan tüm atıflar Ek-V’te tanımlanan

ürün tipi 1 ile ürün tipi 19 kapsamına giren ve insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal

ürünler için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna da yapılmış kabul edilir. 

(2) Sadece ürün tipi 1 ve ürün tipi 19 kapsamına giren ve insan vücuduna doğrudan te-

mas eden biyosidal ürünler için bu Yönetmeliğin uygulanmasına ve üretim yerlerinin iyi üretim

uygulamaları kapsamında denetimine ilişkin usul ve esaslar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ku-

rumu tarafından belirlenir.

(3) Ürün tipi 1 ve ürün tipi 19 kapsamına giren ve insan vücuduna doğrudan temas eden

biyosidal ürünlerin üretim yerlerinin iyi üretim uygulamaları kapsamında denetimi Türkiye

İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılır.
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Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 60/B – (1) Bu Yönetmelik, Biyosidal Ürünlerin Piyasaya Arzına ilişkin 16

Şubat 1998 tarihli ve (AT) 98/8 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ile Biyosidal

Ürünlerin Piyasada Bulundurulması ve Kullanımına ilişkin 22 Mayıs 2012 tarihli ve (AB)

528/2012 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mev-

zuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde,

28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında,

34 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5)

numaralı alt bendinde yer alan “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Am-

balajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında” ibareleri “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırıl-

ması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, 17 nci madde-

sinde yer alan “maruziyet” ibareleri “maruz kalma” olarak, aynı maddede yer alan “maruziyeti”

ibareleri “maruz kalmayı” olarak, aynı maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt

bendinde yer alan “maruziyetini” ibaresi “maruz kalmasını” olarak, 14 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (k) bendinde yer alan “Mesul” ibaresi “imalattan sorumlu” olarak, aynı fıkranın (i)

bendi ile 22 inci maddesinde yer alan “mesul” ibaresi “imalattan sorumlu” olarak değiştiril-

miştir. 

MADDE 23 – Aynı Yönetmelikte ekler hariç yer alan “Kurum” ibareleri “Bakanlık”

olarak,  “Kurumca” ibareleri “Bakanlıkça” olarak, “Kurumdan” ibareleri “Bakanlıktan” olarak,

“Kuruma” ibareleri “Bakanlığa” olarak, “Kurumu” ibareleri “Bakanlığı” olarak, “Kurumda”

ibareleri “Bakanlıkta” olarak, “Kurumun” ibareleri “Bakanlığın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 41 inci madde uyarınca yapılması gereken Biyosidal Ürün Envanterine bildirimleri

uygun bulunan ve Ek-V’te tanımlanan ikinci ve dördüncü ana gruplar kapsamında yer alan bi-

yosidal ürünler 31/12/2023 tarihine kadar piyasada bulundurulabilir. Bu ürünler piyasada bu-

lundukları sürede etiketi üzerinde belirtilen üreticisi, ithalatçısı ve dağıtıcısı bahsi geçen mün-

ferit ürünlerin bu Yönetmeliğe uygunluğundan sorumludurlar.” 

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IIA, EK-IIB, EK-IIIA, EK-IVB,

EK-V, EK-IX, EK-X, EK-XI, EK-XII ve EK-XIII ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 27 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

31/12/2009 27449 (4. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 21/12/2011 28149
2- 12/3/2014 28939
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İskenderun Teknik Üniversitesinden:

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İskenderun Teknik Üniversitesi Kariyer Plan-
lama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İskenderun Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik kariyer danışmanı: Merkezde görev alan öğretim elemanını,
b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
c) Merkez (İSTE-KPM): İskenderun Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama

ve Araştırma Merkezini,
ç) Mezunlar: İskenderun Teknik Üniversitesi mezunlarını,
d) Müdür: Merkezin Müdürünü,
e) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
f) Öğrenciler: İskenderun Teknik Üniversitesi öğrencilerini,
g) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,
ğ) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
h) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sunduğu hizmetler ve yaptığı faaliyetlerle, öğrenci
ve mezunları ile iş dünyası arasında sağlam ve etkin bir köprü ve arayüz oluşturarak, öğrenci
ve mezunların kendi yeteneklerini keşfetmesini de kolaylaştırmak suretiyle, iş dünyasının gün-
cel gereksinimlerine uygun kariyer planı yapabilmelerini, bu kariyer planını gerçekleştirmek
için ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini sağlamak ve bu şekilde öğrenci ve mezunların
iş gücü piyasalarına geçiş sürecini ve entegrasyonunu hızlandıracak ulusal ve uluslararası dü-
zeyde uygulama ve araştırmalar yapmaktır.

12 Mart 2020 – Sayı : 31066                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 51



Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Kariyer rehberliği ve danışmanlığı hizmetleri sunmak.
b) Öğrenci ve mezunların kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri ve yetkinliklerini ge-

liştirebilmeleri için eğitim programları ve etkinlikler düzenlemek.
c) Özel/kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte kariyer fuarları organize etmek, düzen-

lenen kariyer fuarlarına ve etkinliklerine katılmak.
ç) Öğrenci ve mezunların iletişim ağlarını kurabilecekleri ve geliştirebilecekleri plat-

formlar oluşturarak, öğrenciler, mezunlar ve iş dünyası arasındaki işbirliği ve etkileşimi artırıcı
ve kolaylaştırıcı hizmetler sunmak, ulusal ve uluslararası kariyer platformları ile iletişim ağla-
rına katılmak.

d) İş ve staj imkânlarını araştırarak derlenen bilgileri paylaşmak, yönlendirmek ve kariyer
fırsatları konusunda firmalar ile öğrencileri ve mezunları buluşturacak etkinlikler düzenlemek.

e) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Topluluğu ile işbirliği yapmak, ortak
projeler geliştirmek ve yürütülmesine destek vermek.

f) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren İş Dünyasıyla Entegrasyon Koordinatörlüğü,
Sürekli Eğitim Merkezi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi ve
benzeri merkez ve birimlerle işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek ve yürütülmesine des-
tek vermek.

g) Güncel mezun iletişim bilgilerini içeren ve kariyer gelişimlerini izleyen Mezun Bilgi
Sistemini kullanarak mezunlar ile öğrenciler ve Üniversite arasındaki bağı kuvvetlendirmek.

ğ) Üniversitenin mezunlarının kurmuş olduğu mezun dernekleri ile işbirliği yapmak ve
projeler üretmek.

h) Üniversite aidiyetini artırmak için mezunlar günü ve benzeri sürdürülebilir etkinlikler
düzenlemek.

ı) Bilgi, beceri, tecrübe ve başarılarıyla mesleğinde temayüz etmiş kişilerin, iş insanla-
rının, uzmanların ve mezunların, öğrencilere mentor olarak eşleştirilmesini sağlayacak çalış-
malar yapmak.

i) Üniversite yerleşim sonuçları, işe yerleşim oranları, istihdam oranları ve benzeri gün-
cel verileri kullanarak analizler yapmak, Üniversitenin tercih edilebilirliğini değerlendirmek
ve kariyer planlamaya yönelik stratejilerin geliştirilmesine ve uygulanmasına yönelik önerileri
hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

j) İnsan kaynakları ve kariyer merkezleri konusunda geliştirilen ulusal standartlara ve
politikalara eklemlenmek ve bunlara uygun hizmet geliştirmek.

k) Kariyer danışmanlığı, planlama ve geliştirme ile insan kaynakları konusunda bilimsel
araştırmalar yapmak ve raporlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim, kurs, seminer, kon-
ferans, kongre, sempozyum, panel, çalıştay ve benzeri etkinlikleri organize etmek ve ihtiyaç
halinde bu tür etkinliklere katılmak.

l) Merkezin faaliyet alanına giren konularda, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği
yapmak ve projeler üretmek, gerektiğinde konuya ilişkin çatı kuruluşlara üye olmak.

m) Merkezin sunduğu hizmetleri duyurmak, tanıtımını yapmak, sunulan hizmetlerin
kalitesini ölçmek için anketler uygulamak ve bu hususta ölçme ve değerlendirme birimi ile iş-
birliği yapmak.
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n) Girişimcilik, sosyal medya, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularının kariyer
planlama ve geliştirme üzerindeki etkileri hakkında çalışmalar yapmak, farkındalık oluşturmak
ve yaygınlaştırmak.

o) Merkezin amaçları ve faaliyetleri doğrultusunda her türlü basılı, görsel, işitsel ve di-
jital yayınlar yapmak ve arşivlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasın-

dan Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör ta-
rafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması
durumunda görevi sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantılara başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.
ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.
d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birim-

lerin çalışmalarını düzenlemek, koordinasyonunu ve denetimini sağlamak.
e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin koordi-

nasyonunu sağlamak.
f) Her eğitim-öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi

hakkında rapor hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.
g) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar

yapmak ve bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektöre sunmak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak gö-
revlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla
görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yar-
dımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi
sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevi
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

doğrultusunda, Müdüre, Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün

önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları
Yönetim Kurulunun tabii üyesidir.
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(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle
yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu top-
lantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez olmak

üzere toplanır. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da top-
lantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak.
b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak.
c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak.
ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını be-

lirlemek.
d) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için ge-

rekli diğer kararları almak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunda, Merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi

olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim
Kurulunun önerisi ve Rektörün onayıyla görevlendirilir. Danışma Kurulu, Üniversite içinden
ve dışından olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl-
dır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az
bir kez, Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiği halde, düşünce ve deneyimlerinden
yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Danışma
Kurulu üyelerini toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değer-

lendirmeler yaparak tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor

hazırlamak.
Merkez sekreteri
MADDE 16 – (1) Merkez sekreteri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir yıllığına

görevlendirilir. Görev süresi dolan Merkez sekreteri tekrar görevlendirilebilir.
Merkez sekreterinin görevleri
MADDE 17 – (1) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
(2) Oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Akademik kariyer danışmanları
MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi ile Rektör tarafından her bölümden en

az bir öğretim elemanı üç yıl için akademik kariyer danışmanı olarak görevlendirilir. Görev
süresi sona eren akademik kariyer danışmanı tekrar görevlendirilebilir.

Sayfa : 54                               RESMÎ GAZETE                                  12 Mart 2020 – Sayı : 31066



Akademik kariyer danışmanlarının görevleri

MADDE 19 – (1) Akademik kariyer danışmanlarının görevleri şunlardır:

a) Öğrenci ve mezunlara, Merkezin amaçları doğrultusunda kariyer planlama ve geliş-

tirme süreçlerinde danışmanlık hizmeti vermek.

b) Uzmanlık alanlarında Yönetim Kuruluna proje önerisi sunmak ve uygun görüldüğü

takdirde bunların hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak.

c) Görev yaptıkları birimlerde, kariyer planlama ve geliştirme konularında eğitim, se-

miner, konferans ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi konusunda çalışmalar yapmak.

ç) Uzmanlık alanlarında, öğrenciler ve mezunlar için staj ve iş imkânları araştırmak.

d) Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlamak.

Harcama yetkilisi

MADDE 20 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 21 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek

personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü

yürütür.
—— • ——

Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/7/2018 tarihli ve 30487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maltepe

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fık-

rasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Seçmeli dersler, zorunlu kurul dışı dersler, Tıpta İnsan Bilimleri ve Klinik Uygulamaya Giriş

derslerinde Fakülte Yönetim Kurulu devam zorunluluğu ile ilgili değişiklik yapabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/7/2018 30487
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Samsun Üniversitesinden:
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Tek-

nolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organ-
larına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenle-
mektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-
netim organlarının görevlerine ve çalışma şekillerinin belirlenmesine ilişkin hükümleri kap-
sar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Fakülte: Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesini,
b) Merkez: Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Samsun Üniversitesi Rektörünü,
d) Sektör: Türk havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili tüm sektörleri,
e) Üniversite: Samsun Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
g) Yüksekokul: Samsun Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Ulusal ve uluslararası havacılık hizmetlerinin düzenli, emniyetli işleyişine ve gelişi-

mine yönelik, ekonomik, teknolojik, bilimsel, tıbbi, hukuki, sosyal ve diğer ilgili her konuda
uygulamalar, araştırmalar, projeler yapmak ve eğitim çalışmaları yürütmek.

b) Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde üretim, bakım, araştırma, danışmanlık, ta-
nıtım, satış ve pazarlama birimleri kurmak ve faaliyetlerde bulunmak.

c) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmalarına altyapı
sağlamak.

ç) Ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili ça-
lışmalar yapmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemlerin, standartların ve benzeri belgelerin
hazırlanması, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek.

d) Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde sektörün insan kaynaklarına
yönelik eğitim organizasyonları kurmak, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve lisans ver-
mek.
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Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Havacılık ve uydu teknolojileri için, hava ve uzay araçlarının ve alt sistemlerinin di-

zaynı, inşası, işletmesi, havacılık malzemelerinin tasarımı, testi, geliştirilmesi, hava taşımacılığı
operasyonları ve yönetimi; uçuş operasyonları emniyeti, roket ve uydu dizaynı, inşası gibi ha-
vacılık ve uzay teknolojileri alanındaki kritik konularda eğitim ve araştırma yapmak, teknoloji
geliştirmek ve uygulama yapmak.

b) Havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki kritik uygulamalarda, ulusal-uluslararası
araştırma ve uygulama projeleri ile eğitim programlarını organize etmek ve yürütmek, bu pro-
jelere kaynak yaratmak, projeleri uygulamak ve uygulanmasının takibini yapmak; ulusal veya
uluslararası kuruluşlarla bilimsel ve teknolojik iş birliği de yaparak, hizmet içi eğitim prog-
ramları, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar, paneller, sergiler, fuarlar
ve benzeri toplantılar düzenlemek ve başka kuruluşlarca düzenlenenlere katılmak.

c) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları
ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi
ve benzeri yayınlarda bulunmak.

ç) Kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde hava, uzay araçları ve benzeri sistemler ile
bunların donanımlarını, ilgili cihazlarını üretmek, bakımlarını yapmak, araştırmalarını yürüt-
mek, danışmanlık hizmetlerini organize etmek, tanıtım, satış ve pazarlama birimlerini kurmak,
işletmek ve geliştirmek, kalite kontrol, keşif ve denetleme birimlerini kurmak ve işletmek.

d) Her türlü ulusal ve uluslararası, kamu ve özel teşebbüs kesimlerinin ihtiyaç duyduk-
ları alanlarda karşılaştıkları sorunların belirlenmesine ve çözümüne yönelik çalışmalar yapmak;
çalışma sonuçları hakkında bilimsel görüş bildirmek, rapor vermek, proje ve benzeri bilimsel
ve teknik araştırmalar, yayınlar ve eserler hazırlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak; danış-
manlık, uzmanlık, bilirkişilik ve benzeri işlevleri yapmak; bu hususlarla ilgili belge ve sertifi-
kalar düzenlemek ve vermek.

e) Öğrenci ve öğretim elemanlarının staj, uygulama ve araştırma çalışmaları için bina,
üretim atölyeleri, araştırma laboratuvarları ve her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve geliştir-
mek, ürün, yöntem ve teknolojilerin standartlaştırılması ve kalite kontrolleri ile ilgili çalışmalar
yapmak üzere test laboratuvarı kurmak, bu konularla ilgili düzenleyici işlemleri, standartları
ve benzeri belgeleri hazırlamak, değiştirilmesi veya yenilenmesi çalışmalarına katkı vermek.

f) Fakülte ve yüksekokulun faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası mevzuat çerçevesinde
sektörün insan kaynaklarını geliştirmek için; uçuş-sentetik uçuş eğitimi, hava araçları bakım
eğitimi organizasyonları kurmak, işletmek, sertifikalı kurs programları düzenlemek ve ilgili
mevzuata uygun lisans vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları, Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan Merkezin çalışma alanlarında

uzman öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona
eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Müdür tarafından merkezin çalışma
alanlarında uzman olan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak üç
yıl süre için görevlendirilir.

(3) Müdürün geçici olarak ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet
eder. Müdür yardımcılarının da bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli
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olanından başlamak üzere birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür gö-
revlendirilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması
halinde müdür yardımcılarının da görev süreleri sona erer.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden,

gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede so-
rumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.
c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezin yıllık bütçesini hazırlamak, Merkezin kadro ve ödenek ihtiyaçlarını ge-

rekçesi ile birlikte Rektörlüğe sunmak.
d) Merkezin idari işlerini yürütmek, Merkezin ve Merkeze bağlı birimler ile Merkez

personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak, Merkez bünyesindeki çalışma grupları ve
Merkez birimlerinin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi üyeden

oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki diğer üyeler Merkezin çalışma alanları ile ilgili, Mü-
dürce önerilen Üniversitede kadrolu ve tam zamanlı çalışan Merkezin çalışma alanlarında uz-
man kişiler arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler
yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu dört üye ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğuyla alınır.
Üyeler çekimser oy kullanamaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağ-
lanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili stratejik, idari ve mali konularda kararlar al-

mak.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak.
c) Araştırma, yayın, eğitim, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar

almak.
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin birimleri
MADDE 12 – (1) Merkez çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütmek üzere, Müdürün

önerisi ve Yönetim Kurulunun kararıyla Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birimler oluşturu-
labilir. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkez birimlerinde görev yapacak olan akademik ve idari personel, Müdürün öne-
risi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Birimlerin görevleri; Merkezin çalışma alanlarına uygun programları, talep edilen
faaliyetleri değerlendirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili alt ko-
misyonlar oluşturmak, çalışma alanlarına uygun ihtiyaçları tespit etmek, stratejileri belirlemek
ve koordinasyonu sağlamaktır.
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Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen

veya tamamen Müdüre devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Samsun Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI İŞLERİ İNŞAAT, MAKİNE VE ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK

ŞARTNAMELERİNE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YFK-2007/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ
No: YFK-2007/1)’in ekine ekteki Gürültü Bariyeri İşleri Genel Teknik Şartnamesi ile Silindirle
Sıkıştırılmış Beton Yol Genel Teknik Şartnamesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

30/6/2007 26568 (Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 21/2/2011 27853

2- 6/3/2018 30352

3- 30/5/2018 30436

4- 1/6/2018 30438

5- 18/8/2018 30513

6- 29/11/2018 30610

7- 31/1/2019 30672

8- 6/3/2019 30706

9- 1/12/2019 30965
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Tarım ve Orman Bakanlığından:
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2019/65) 

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu

öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile
tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla uygun görülen araştırma geliştirme projelerinin des-
teklenmesini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, öncelikli konular kapsamında üniversiteler, sivil toplum

ve meslek kuruluşları, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri ve özel sektör tarafından hazırlanan proje-
lerin başvuru ve değerlendirme süreçleri ile değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine
karar verilen projelerin Bakanlık Ar-Ge Destek Programından desteklenmesine ilişkin usul ve
esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın 6 ncı
maddesinin sekizinci fıkrası, 8 inci maddesinin yedinci fıkrası, 9 uncu maddesi, 10 uncu mad-
desinin üçüncü ve dördüncü fıkraları ve 11 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Ar-Ge projesi: Bilgi ve teknoloji geliştirmeye yönelik, mevzuata uygun olarak ha-

zırlanan en fazla 36 ay süreli araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerini,
b) Araştırmacı: İlgili bilim ve/veya teknoloji alanında gerekli uzmanlığa sahip, yeni-

likleri izleyen, proje sonuçlarını bilimsel yöntemlerle değerlendirip yayımlayabilecek ve/veya
uygulamaya dönüştürebilecek kişileri,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
ç) Daire başkanlığı: Projelerin konusu itibarıyla ilgili olduğu TAGEM daire başkanlık-

larını,
d) Danışman: Projelerin yürütülmesinde, uzmanlığından yararlanılmak üzere teknik

bilgisine başvurulan, sonuç raporu ve yayınlarda adı geçecek olan kişiyi,
e) Destek Programı: Bakanlık Araştırma ve Geliştirme Destek Programını,
f) Enstitü: TAGEM’e bağlı enstitüler ile araştırma yetkisi verilmiş Bakanlık birimlerini,
g) Gelişme raporu: Proje yürütücüsü tarafından hazırlanan ve projenin belirli dönem-

lerindeki faaliyetleri, talepleri ve harcama belgelerini içeren raporu,
ğ) Genel Müdürlük: Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünü (TAGEM),
h) Kör proje formatı: Proje formatının kurum ve kişi bilgilerini içermeyen halini,
ı) Kurul: Destek Programı kapsamında desteklenecek Ar-Ge projelerinin değerlendi-

rildiği ve nihai kararların alındığı değerlendirme Kurulunu,
i) Mevzuat: Destek Programının yürütülmesinde esas alınacak Araştırma ve Geliştirme

Destek Programına İlişkin Tebliğ ile bu Tebliğe dayanılarak çıkarılacak usul ve esasları,
j) Öncelikli konular: Kurul tarafından her yıl için belirlenen, Bakanlığın ve tarım sek-

törünün ihtiyacı olan öncelikli Ar-Ge konularını,
k) Öncelikli konu grupları: Destek üst limiti ve destek oranına göre sınıflandırılmış

olan öncelikli konuların bulunduğu grupları,
l) Proje destek personeli: Proje yürütücüsünün ve/veya yardımcı araştırmacının gözetimi

altında projede görev yapan, sonuç raporunda ve yayınlarda adı geçmeyen tekniker, teknisyen,
laborant, işçi ve benzeri personeli,
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m) Proje ekibi: Proje yürütücüsü, yardımcı araştırmacılar, proje destek personeli ve varsa
danışmanlardan oluşan ekibi,

n) Proje formatı: Usul ve esaslarda belirtilen kriterleri taşıyan proje formu ve ekleri,
o) Proje izleme ekibi: Proje ile ilgili faaliyetlerin ve yapılan alımların yerinde izlemesini

ve kontrollerini yaparak yerinde izleme raporu hazırlayacak olan, en az bir tanesi ilgili daire
başkanlığında görev yapan projeden sorumlu personel ile gerekli görülmesi durumunda ensti-
tülerde görev yapan personel ve/veya uzman havuzunda yer alan uzmanların da dahil edilebi-
leceği en az iki kişilik ekibi,

ö) Proje ortağı kurum: Projenin yürütülmesinde yürütücü kurum ile birlikte görev alan
kurum ve kuruluşları,

p) Proje yürütücüsü: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde, yürütücü kurum ile bir-
likte, bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan en az yüksek lisans
mezunu (hazırlık sınıfları hariç en az beş yıl lisans eğitimi yapılan fakültelerden mezun olanlar
yüksek lisans mezunu kabul edilir) Türk vatandaşı araştırmacıyı,

r) Sekretarya: Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan ve Kurulun sekretarya görevini
yürüten birimi,

s) Sonuç raporu: Proje yürütücüsü tarafından, proje süresinin bitiminden sonra mevzu-
atta belirtilen süre içerisinde, formatına uygun olarak hazırlanan, projenin başlangıcından bi-
timine kadar geçen sürede elde edilen bilimsel veri ve sonuçları içeren raporu,

ş) TÜBİTAK Ar-Ge birimleri: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Baş-
kanlığına doğrudan bağlı, belirlenmiş alanlarda Ar-Ge faaliyetlerini yürüten merkez ve ensti-
tüleri,

t) Usul ve esaslar: Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin hususları içeren ve Bakanlık onayı
ile yürürlüğe giren Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinde Uygulama ve Har-
camalara İlişkin Usul ve Esasları,

u) Uzman: Projelerin değerlendirilmesi veya gerekli görüldüğünde izlenmesinde görev
yapacak olan, üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde görevli, en az doktor öğretim üyesi
unvanına sahip veya Genel Müdürlükte/enstitülerde görev yapan, en az yüksek lisans mezunu
olan araştırmacıyı,

ü) Uzman havuzu: Uzmanlardan oluşturulan grubu,
v) Yardımcı araştırmacı: Proje yürütücüsünün gözetimi altında, projenin yürütülmesinde

tam veya kısmi zamanlı olarak görev alan, projenin bilimsel ve teknik sorumluluğunu paylaşan,
sonuç raporu ve yayınlarda adı geçecek olan en az lisans mezunu araştırmacıyı,

y) Yürütücü kurum: Projenin hazırlanması ve yürütülmesinde bilimsel, teknik, idari,
mali ve hukuki her türlü sorumluluğu taşıyan üniversiteleri, sivil toplum ve meslek kuruluşla-
rını, TÜBİTAK Ar-Ge birimlerini ve özel sektörü,

ifade eder.
Kurulun oluşumu ve görevleri
MADDE 5 – (1) Kurul, Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısı Başkanlığında,

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim
Genel Müdürlüğü ve Tarım Reformu Genel Müdürlüklerinden en az Genel Müdür Yardımcısı
seviyesinde birer temsilci, üniversitelerin bahçe bitkileri, bitki koruma, tarla bitkileri, tarım
makineleri, tarım ekonomisi, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, zoo-
tekni, su ürünleri, gıda ve veteriner hekimliği bilim dallarından birer öğretim üyesi temsilci ve
TÜBİTAK’tan bir temsilci olmak üzere toplam on dokuz üyeden oluşur.

(2) Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılarda, TAGEM’den katılan üye Kurula
başkanlık eder.
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(3) Bakanlık dışı üyeler kurumları tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir ve Bakanlık
dışı üyelerin toplantılara katılamadığı durumlarda kurumlarınca ilgili toplantı için başka bir
üye görevlendirilebilir. Süresinden önce Kurul üyeliğinden ayrılan üyenin yerine, kurumunca
yeni bir üye görevlendirilir.

(4) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine salt çoğunlukla yılda iki kez olağan olarak toplanır,
ayrıca ilgili yıl için ikinci kez çağrıya çıkılması kararı alınmaması şartıyla Kurul Başkanı ge-
rektiğinde kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(5) Kurul, kararlarını oy çokluğu ile alır, oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının yer
aldığı tarafın kararı kabul edilir.

(6) Kurulun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Sekretarya tarafından sunulan, öncelikli konular taslağını dikkate alarak, öncelikli

konuları belirlemek ve gruplandırmak.
b) Önceki yıllarda imzalanmış olan Ar-Ge sözleşmelerinden doğan mali yükümlülükleri

de dikkate alarak öncelikli konu grupları bazında, Bakanlık tarafından proje başına ödenebile-
cek desteğin üst limitini ve verilebilecek destek oranlarını belirlemek.

c) Başvurusu alınan projelerin niteliği, kapsamı ve benzeri özellikleri bakımından destek
üst limiti üzerinde, destek verilmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, Kurulda bulunan TAGEM
temsilcisinin önerisiyle, Destek Programının bütçe imkânları göz önünde bulundurularak, her
çağrıda en fazla iki proje için, Bakanlık destek miktarını proje başına ödenebilecek en yüksek
destek üst limitinin üç katını aşmayacak şekilde belirlemek.

ç) Uzman değerlendirmesi sonucunda, yetmiş ve üstünde puan alan proje tekliflerinden
desteklenecek olanları, usul ve esaslarda belirlenen kriterlere göre seçmek.

d) Projelere verilen desteğin durdurulması, iptali, proje yürütücüsü veya üniversiteler
için yürütücü kurum değişikliği, proje ortağı kurum değişikliği, bütçe artışı, süre uzatımı ve
benzeri konularda karar vermek.

e) Proje yürütücüsünün hazırladığı gelişme ve sonuç raporları ile yerinde izleme rapor-
larına göre, daire başkanlıklarınca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda düzenlenen in-
celeme raporları ile ödemeye esas hak ediş belgelerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

f) Projelere ilişkin ödemeleri karara bağlamak.
g) Projelerin yürütülmesi sırasında, projelerin işleyişini olumsuz etkileyebilecek hu-

susları önlemek amacıyla gerekli tedbir ve kararları almak.
Sekretaryanın oluşumu ve görevleri
MADDE 6 – (1) Sekretarya; TAGEM Genel Müdürü başkanlığında, ilgili TAGEM Ge-

nel Müdür Yardımcısı ile ilgili daire başkanı ve personelinden teşekkül eder.
(2) Sekretaryanın görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Daire başkanlıklarından gelen uzman listeleri ile uzman havuzu taslak listesini oluş-

turmak ve TAGEM Genel Müdürünün oluruna sunmak.
b) Bakanlığa bağlı birimler ve daire başkanlıklarından öncelikli konulara ilişkin görüş-

leri almak.
c) Alınan görüşler doğrultusunda, daire başkanlıkları ile beraber, öncelikli konulara iliş-

kin taslak oluşturmak ve Kurula sunmak üzere gruplandırmak.
ç) Kurul tarafından nihai kararı verilmiş olan öncelikli konuları ilan ederek proje çağ-

rısına çıkmak.
d) Program kapsamında kullanılacak, proje hazırlama ve başvuru kılavuzu, proje form-

ları ve benzeri taslak dokümanları hazırlamak.
e) Yeni teklif projelerin, proje formatına uygunluğu bakımından ön incelemesini yapmak.
f) Proje formatı olarak uygun olan yeni teklif projelerini, ilgili daire başkanlıklarına

göndermek.
g) Daire başkanlıkları ve uzmanlarca yapılan değerlendirme sonucunda yetmiş ve üs-

tünde puan alan proje tekliflerinden desteklenecek olanların belirlenmesi amacıyla Kurula gön-
dermek.

12 Mart 2020 – Sayı : 31066                                  RESMÎ GAZETE                             Sayfa : 141



ğ) Daire başkanlıklarınca, projelere ilişkin gelişme, sonuç ve varsa yerinde izleme ra-
porları ile ekleri incelenerek hazırlanan inceleme raporlarını ve ödemeye esas hak ediş belge-
lerini nihai kararların verilmesi için Kurula sunmak.

h) Kurul toplantısını ve yeni teklif projelerin sözleşme törenini organize etmek.
ı) Kurul tarafından projeler ile ilgili alınan kararları tutanak haline getirmek.
Daire başkanlıklarının görevleri
MADDE 7 – (1) Daire başkanlıklarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Uzman havuzunda yer alması uygun bulunan kişilere ilişkin listeyi, onay alınmak

üzere sekretaryaya göndermek.
b) Kurula sunulmak üzere, taslak öncelikli konu başlıklarını belirlemek ve sekretaryaya

göndermek.
c) Projeleri, daire başkanlığı değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmek ve değer-

lendirme sonucunda yetmiş ve üstünde puan alan proje tekliflerini uzmanlara göndermek.
ç) Uzmanlarca yapılan değerlendirme sonucunda yetmiş ve üstünde puan alan proje

tekliflerini sekretaryaya bildirmek.
d) Kurul tarafından desteklenmesi uygun bulunan projelerin revizyonlarını yaptırmak.
e) Revizyonları yapılmış projelere ilişkin proje sözleşmesini hazırlatmak ve kontrol etmek.
f) En az iki kişiden oluşacak proje izleme ekibini oluşturmak.
g) Proje izleme ekibi vasıtasıyla proje faaliyetlerini izlemek ve gerçekleştirilen alımların

kontrolünü yapmak.
ğ) Proje gelişme ve sonuç raporlarında belirtilen faaliyetlerin, taleplerin ve harcamaların

mevzuata ve projeye uygunluğunu incelemek.
h) Gelişme raporu ekinde yer alan harcamalara ilişkin fatura, gider pusulası, yurt içi

geçici görev yolluğu bildirimi gibi harcama belgelerini incelemek, mevzuata ve projeye uy-
gun/uygun olmayan harcamalar ile ilgili Kurula sunulmak üzere inceleme raporunda ön kararını
belirtmek.

ı) Projelerin gelişme, sonuç ve varsa yerinde izleme raporları ile harcama belgelerini
inceleyerek, hazırladığı inceleme raporları ve ödemeye esas hak ediş belgelerini, Kurula su-
nulmak üzere sekretaryaya göndermek.

i) Projenin mevzuata, formatına, içeriğine veya sözleşmesine uygun olarak yürütülme-
diğinin ve mevzuata aykırı diğer durumların gelişme ve/veya sonuç raporları ile harcama bel-
gelerinin incelenmesi ve/veya yerinde izlemede tespit edilmesi halinde, uygulanacak idari yap-
tırım kararları ile ilgili ön kararları vermek ve Kurul tarafından verilen nihai idari yaptırım ka-
rarlarını uygulamak üzere iş ve işlemleri yapmak.

j) Gelişme raporları haricinde, doğrudan Genel Müdürlüğe proje yürütücüsünden/yü-
rütücü kurumdan gelen bütçe artışı, üniversiteler için yürütücü kurum değişikliği, proje yürü-
tücüsü ve yardımcı araştırmacı değişiklikleri, projenin durdurulması, desteğin iptali dışındaki
talepleri, karara bağlayarak yürütücü kurumlara bildirmek.

k) Kurul kararlarını proje yürütücüsü kurumlara bildirmek.
l) Kurul tarafından kabul edilen sonuç raporlarının, proje yürütücüsü tarafından, formata

uygun olarak en az beş nüsha halinde basılıp gönderilmesini sağlayarak, en az bir tanesini daire
başkanlığında muhafaza etmek ve gerektiğinde Bakanlığın ilgili birimleri ile paylaşmak.

m) Proje sonuçlarının/çıktılarının takibini yapmak.
n) Proje kapsamında talep edilen bilgi/belge taleplerine cevap vermek.
Uzman havuzunun oluşumu ve uzmanların görevleri
MADDE 8 – (1) Üniversitelerin konu ile ilgili bölümlerinde görevli, en az doktor öğ-

retim üyesi unvanına sahip olan ve uzman havuzunda yer alması uygun bulunanlara ilişkin
liste, daire başkanlıkları tarafından sekretaryaya bildirilir ve sekretarya tarafından, Genel Mü-
dürlükten onay alınarak uzman havuzu oluşturulur.
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(2) Genel Müdürlük veya enstitülerde görev yapan en az yüksek lisans mezunu perso-
nel, uzman havuzunun doğal üyesi olup ayrıca olur alınmasına gerek yoktur.

(3) Uzmanların görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yeni teklif projeleri kör proje formatı üzerinden, uzman değerlendirme kriterlerine

göre değerlendirmek.
b) Devam eden projelerde, proje izleme ekibinde yer alması durumunda projede belir-

tilen faaliyet ve harcamalar yönünden projelerin yerinde izlemesini ve kontrollerini yaparak
raporlamak.

Çağrı ve başvuru
MADDE 9 – (1) Kurulun her yıl için belirlediği, öncelikli konulara ilişkin proje baş-

vurularının TAGEM'e sunulması için, sekretarya tarafından her takvim yılında bir kez olmak
üzere TAGEM internet sayfasında çağrıya çıkılır.

(2) İlgililerce, proje formatına uygun şekilde hazırlanan projeler, çağrıda belirtilen süre
içerisinde TAGEM’e iletilir.

Proje başvurularının değerlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Başvurusu alınan projeler usul ve esaslarda belirtilen kriterlere göre

sırasıyla; sekretarya ön değerlendirmesi, daire başkanlığı, uzman ve Kurul değerlendirmeleri
olmak üzere dört aşamalı bir değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme kriterleri usul ve
esaslarda belirlenir.

(2) Kurul değerlendirmesi aşamasına kadar olan, her bir değerlendirme aşamasında,
kriterlere uygun bulunan projeler, bir sonraki değerlendirme aşamasına gönderilir.

(3) Proje başvuru döneminin bitimini müteakip sekretarya, proje formatı bakımından
projeleri ön değerlendirmeye tabi tutar ve uygun olan projeleri ilgili daire başkanlıklarına gön-
derir.

(4) Daire başkanlıkları her bir projeyi, daire başkanlığı değerlendirme kriterlerine göre
yüz puan üzerinden değerlendirir ve yetmiş ve üzeri puan alan projeleri, uzman değerlendiril-
mesi yapılmak üzere en az üç uzmana gönderir.

(5) Uzmanlar her bir projeyi uzman değerlendirme kriterlerine göre, yüz puan üzerinden
değerlendirir ve sonuçları Genel Müdürlüğün ilgili daire başkanlığına gönderir.

(6) Daire başkanlıkları, daire başkanlığı ve uzman değerlendirmelerine ilişkin sonuçları,
proje değerlendirme formuna işleyerek Sekretaryaya gönderir.

(7) Uzmanlarca yapılan puanlamaların ortalaması yetmiş ve üzeri olan projelerin yü-
rütücüleri veya yardımcı araştırmacısı, Kurul toplantısında, projesi ile ilgili bir sunum yapar.

(8) Kurul üyeleri, her bir projeyi Kurul değerlendirme kriterlerine göre, yüz puan üze-
rinden değerlendirir. Bu değerlendirme sonucu aldığı puan ortalaması yetmiş ve üzeri olan pro-
jeler, nihai puan hesaplanmasında dikkate alınır.

(9) Kurul, puan ortalamasının %50’si ile uzmanlar tarafından verilen puanların ortala-
masının %50’sinin alınıp toplanması suretiyle, projelerin nihai puanı hesaplanır ve bu projeler
en yüksek puandan en düşük puana göre sıralanır.

(10) Nihai puana göre en yüksek puandan başlanarak ve mevcut Destek Programı bütçe
imkânları dikkate alınarak desteklenecek projeler belirlenir.

(11) Desteklenmesine karar verilen projeler, Genel Müdürlük internet sayfasından ilan
edilir.

Proje revizyonu ve sözleşme
MADDE 11 – (1) Desteklenmesine karar verilen projelerde, gerekli görüldüğü durum-

larda, sözleşme yapılmadan önce ilgili daire başkanlığı tarafından, sekretaryanın, daire baş-
kanlığının, uzmanların ve Kurulun tespitleri doğrultusunda teknik, mali, idari ve benzeri ko-
nularda revizyon yapılması talep edilebilir. Revizyon talep edilen projeler ile ancak bu talepler
karşılandıktan sonra sözleşme imzalanabilir.
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(2) Revizyon sonrası sözleşme yapılacak projeler, daire başkanlığı tarafından sekretar-
yaya bildirilir.

(3) Sekretaryanın organize ettiği sözleşme töreninde; proje yürütücüsü, yürütücü kurum
ile proje ortağı kurumun/kurumların imzaya yetkili yönetici/yöneticileri ve TAGEM Genel
Müdürü arasında proje sözleşmesi imzalanır.

(4) Sözleşme; sekretarya tarafından belirlenen formata göre düzenlenir, tarafların hak
ve yükümlülükleri ile idari, mali hükümleri ve diğer hususları kapsar.

Projelerin başlatılması, gelişme ve sonuç raporları, izlenmesi, sonuçlandırılması
ve sonuçlarının takibi

MADDE 12 – (1) Projeler, sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşmede belirtilen başla-
ma tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Sözleşme imzalandıktan sonra proje başlama tarihinde değişiklik yapılamaz.
(3) Projelerin teknik ve mali gerçekleşmelerinin mevzuat ve formata uygun olarak yü-

rütülüp yürütülmediği, daire başkanlığı tarafından, gelişme ve yerinde izleme raporları vasıta-
sıyla takip ve kontrol edilir.

(4) Gelişme raporları yürütücü kurumun üst yazısı ekinde ilgili yılın 15 Mayıs ve 15 Ekim
tarihlerine kadar Genel Müdürlükte olacak şekilde yılda iki defa gönderilir.

(5) Gelişme raporu tarihlerinden sonra gelen gelişme raporları ile ilgili olarak, daire
başkanlıklarınca hazırlanacak olan inceleme raporları ve ödemeye esas hak ediş belgelerinin,
Kurul toplantısına yetiştirilememesi ve buna bağlı olarak gelişme raporu ile ilgili ödeme ve
benzeri kararların alınamaması durumunda meydana gelecek gecikmelerden, Genel Müdürlük
sorumlu tutulamaz.

(6) Projelerin yerinde izleme organizasyonu, ilgili daire başkanlığı tarafından yapılır.
(7) Harcama yapılmasa bile projeler her takvim yılı için en az bir kez yerinde izlenir.

Ancak projenin ilk gelişme raporu gönderilme tarihi 15 Ekim olan projelerde, henüz harcama
yapılmamış ise ilk takvim yılı için yerinde izleme yapılmayabilir.

(8) Proje izleme ekibi tarafından yerinde izleme sonucu hazırlanan rapor daire başkan-
lığına iletilir.

(9) Yerinde izleme ve gelişme raporları ile ekinde yer alan harcama belgeleri, daire baş-
kanlığı tarafından incelenir ve değerlendirilir.

(10) İnceleme ve değerlendirme sonucu, daire başkanlığı tarafından hazırlanan inceleme
raporu ve ödemeye esas hak ediş belgesi sekretaryaya gönderilir.

(11) İnceleme raporları ve ödemeye esas hak ediş belgeleri doğrultusunda, sekretarya
tarafından hazırlanan tutanak taslağı, karara bağlanmak üzere Kurula sunulur.

(12) Proje yürütücüsü, proje süresinin bitiminden sonra üç ay içinde, formatına uygun
olarak hazırlayacağı taslak proje sonuç raporunu, yürütücü kurum üst yazısı ekinde Genel Mü-
dürlüğe gönderir.

(13) Sonuç raporunda, proje kapsamında elde edilen bilimsel bulgu, bilgi, teknoloji, al-
ternatif öneri, senaryo, gelişme ve benzeri sonuçlara yer verilir.

(14) Projede elde edilen sonuçları/çıktıları gösterir proje çıktı bildirim formu sonuç ra-
poru ile birlikte gönderilir.

(15) Daire başkanlığı, taslak sonuç raporunu inceler ve proje yürütücüsünden bazı ça-
lışmaların yeniden yapılmasını talep edebilir veya sonuç raporunda revizyon yapılmasını iste-
yebilir. Bu durumda gerekli düzeltmeler proje yürütücüsü tarafından yapıldıktan sonra sonuç
raporu Kurulda değerlendirilir.

(16) Sonuçlanan projelerden, proje konusu Bakanlığın diğer birimleri tarafından belir-
lenenlere öncelik verilerek, daire başkanlıkları tarafından sunulması gerekli görülenler, Kurul
toplantısında proje yürütücüsü/yardımcı araştırmacısı tarafından sunulur.

(17) Sonuç raporları, Kurul tarafından kabul edilir veya revizyon istenir, proje yürütü-
cüsü tarafından gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda ise reddedilir.
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(18) Sonuç raporunun Kurul tarafından kabulü ile projeler sonuçlandırılır.
(19) Daire başkanlıkları tarafından gerekli görülmesi veya Bakanlığın ilgili birimlerin-

den talep edilmesi durumunda sonuçlanan projeler ile ilgili proje sonuç raporları ve/veya proje
sonucu elde edilen çıktılar ilgili Genel Müdürlükler, enstitüler ve Bakanlığın diğer birimleri
ile paylaşılabilir.

(20) Proje yürütücüleri, sonuç raporlarının Kurul toplantısında kabul edildiği tarihin
altıncı ve on ikinci ayı sonunda olmak üzere, iki defa projede elde edilen sonuçları/çıktıları
gösterir proje çıktı bildirim formunu hazırlayarak Genel Müdürlüğe gönderir.

(21) Daire başkanlıkları, desteklenen projelerin sonuçlarının/çıktılarının takibini, sonuç
raporlarının kabulünden itibaren bir yıl süreyle, proje çıktı bildirim formu ve gerekli görülmesi
durumunda yerinde izleme yaparak gerçekleştirir.

Ödeneklerin kullandırılması
MADDE 13 – (1) Destek ödemesi; tarımsal destekleme bütçesinden, Kurul tutanağında

karara bağlandıktan sonra, yürütücü kurum adına T.C. Ziraat Bankası şubeleri nezdinde açılmış
proje hesabına yapılır.

(2) Projenin başlama tarihinden önce ve/veya süre uzatımı dâhil, proje süresinin biti-
minden sonra yapılan harcamalara ilişkin destek ödemesi yapılmaz.

(3) Destek Programı kapsamında avans ödemesi yapılmaz.
(4) Destek Programı bütçesinden desteklenecek harcama kalemleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Ticari üretim yapılabilecek büyüklük ve kapasitede olanlar hariç olmak üzere; alet,

makine, teçhizat, yazılım ve donanım alımları.
b) Tarımsal alet ve ekipmanların kiralama ücretleri (projede kullanılması gerekli olan

traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası ve benzeri tarımsal alet ve ekipmanlar).
c) Ticari üretim yapılabilecek miktarlarda olanlar hariç olmak üzere sarf malzeme alımları.
ç) Araştırmanın gerektirdiği miktar ve ölçüde yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri girdi

alımları.
d) Projede ihtiyaç duyulan hizmet alımı giderleri (anket, deneme, analiz, ekonometrik

modelleme, tasarım ve benzeri).
e) Bina, laboratuvar gibi yapılar hariç olmak üzere, projede kullanılan cihaz, ekipman,

sera ve benzeri materyalin bakım onarım ücretleri.
f) Tescil, patent ve sertifikasyon ücretleri.
g) Yurt içi seyahat giderleri.
ğ) Taşıt kiralamaları.
h) Nakliye giderleri.
ı) Yurt içinde proje konusuyla ilgili toplantı, konferans, sempozyum ve benzeri organi-

zasyonlara katılım (ulaşım, katılım bedeli, konaklama ve iaşe bedeli dahil) giderleri.
(5) Bakanlık tarafından desteklenen projelerde, bütçe ve harcama kalemlerine ilişkin

destek üst limitleri ve şartları, usul ve esaslarda belirlenir. Ancak Usul ve Esaslarda belirlenen
limitlerde aşağıdaki istisnalar uygulanır:

a) Bakanlığın proje başına verebileceği destek üst limitinin aşılmaması şartıyla Kurul,
belirli projeler için usul ve esaslarda kalemler bazında belirlenen Bakanlık destek üst limitlerini,
makine-teçhizat bütçe kalemi hariç olmak kaydıyla artırabilir.

b) Kurul toplantısında, TAGEM temsilcisinin önerisi üzerine, Bakanlık destek üst li-
mitinin üstünde destek verilen projelerde, usul ve esaslarda kalemler bazında belirlenen destek
üst limitleri de projeye verilen Bakanlık destek üst limitine yapılan artış oranında arttırılır.

(6) Destek Programı bütçesinden desteklenmeyecek harcama kalemleri aşağıda belir-
tilmiştir:

a) Her türlü sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari
amaçlı reklam giderleri.
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b) Proje hazırlama, başvuru ve sözleşme giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara
ait basım giderleri.

c) Tescil, patent ve sertifikasyon giderleri hariç, projenin sonuçlarının ticari uygulamaya
dönüştürülmesi için yapılacak giderler.

ç) Destek Programı bütçesinden desteklenecek harcamalarda belirtilenlerden, araştırma
projesinin gerektirdiği kapasite/miktarlar hariç olmak üzere, ticari üretime yönelik büyük kapasi-
tedeki/miktardaki alet, ekipman, hayvan (inek, koyun, keçi, manda, tavuk ve benzeri) ve sarf
malzemesi (yem, tohum, ilaç, gübre ve benzeri) alımları.

d) Tarımsal alet ve ekipmanların (traktör, biçerdöver, mibzer, pulluk, ilaçlama makinası
ve benzeri) satın alımı.

e) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri.
f) İnşaat ve altyapı giderleri.
g) Personel giderleri (burs, maaş ve benzeri ücretler).
ğ) Havale, sigorta, banka maliyetleri gibi mali hizmet maliyetleri.
h) Bina, arazi alımları ve kiralamaları.
ı) Taşıt alımı.
i) Başka bir fon kaynağından finanse edilen kalemler.
j) Yurt dışı seyahat giderleri.
k) Çalıştay, fuar, tanıtım ve toplantı gibi organizasyonlara ilişkin giderler.
l) Danışmanlık ve eğitim ücretleri.
m) Bilgisayar, fotoğraf makinası, yazıcı, kamera, harici bellek, telefon, projeksiyon ci-

hazı ve benzeri alımlar.
n) İşçilik ücretleri.
o) Proje ile ilgisi olmayan giderler.
Projede değişiklik talepleri
MADDE 14 – (1) Projede değişiklik talepleri değerlendirilirken aşağıdaki hususlar dik-

kate alınır:
a) Projelerdeki öngörülmeyen giderler ve/veya maliyet artışlarından kaynaklı sorunların

giderilmesi amacıyla, proje yürütücüsünün/yürütücü kurumun gerekçeli başvurusu üzerine, ilgili
daire başkanlığının uygun görüşü ve Kurul kararı ile Bakanlıkça projeye verilen destek tutarında
artış yapılabilir. Yapılacak destek tutarındaki artış, Bakanlık desteğin %10’unu geçemez.

b) Mücbir sebepler haricinde, proje yürütücüsünün/yürütücü kurumun gerekçeli baş-
vurusu üzerine, daire başkanlığının uygun görüşü ve Kurul kararı ile projenin süresi en fazla
bir yıl uzatılabilir. Ancak ıslah projelerinde, ilgili daire başkanlığının görüşü ile Kurul tarafın-
dan, projenin süresi üç yıla kadar uzatılabilir.

c) Yürütücü kurumlar, desteklenen projelerini başka kurum/kuruluşlara devredemezler.
Ancak üniversitelerin yürütücü olduğu projelerde, proje yürütücüsünün başka bir üniversiteye
geçmesi veya üniversitenin bölünmesi durumlarında, devir eden ile devir alan üniversitenin,
karşılıklı olarak devir işlemini kabul etmesi ve yazışma ile bu hususu belgelemesi koşulu ve
Kurulun uygun kararı ile proje devredilebilir. Bu projeler için aynı şartlarda yeni sözleşme im-
zalanır ve proje ile ilgili her türlü hak ve sorumluluk devir alan üniversiteye ait olur. Ayrıca o
zamana kadar alınan tüm makine, teçhizat ve sarf malzemelerinin yürütücülüğünün, devir alan
üniversiteye koşulsuz devredilmesi gerekir.

ç) Yürütücü kurum tarafından, proje yürütücüsünün veya proje ortağı kurumun değiş-
tirilmesinin talep edildiği durumlarda, bu talepler hakkında kararı ilgili mevzuata göre Kurul
verir.

d) Desteklenen projelere ilişkin proje yürütücüsü/yürütücü kurum tarafından gerekçeli
olarak sunulan diğer değişiklik talepleri, ilgili mevzuata göre karara bağlanır. Mevzuatta be-
lirtilmeyen hususlarla ilgili değişiklik talepleri hakkında nihai kararları ise Kurul verir.
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Proje yürütücüsü ve yürütücü kurumun sorumlulukları
MADDE 15 – (1) Proje yürütücüsü, proje kapsamındaki faaliyetler ile mal ve hizmet

alımlarının bu Tebliğ hükümlerine ve usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesinden so-
rumludur.

(2) Proje yürütücüsü ve yürütücü kurum, proje uygulamalarının mevzuat ve sözleşmeye
göre gerçekleştirilmesinden, alım-satımlara ve diğer uygulamalara yönelik tüm belgelerin asıl-
larının gerektiğinde ibraz edilmek üzere proje bitiş tarihinden itibaren beş yıl süre ile muhafa-
zasından sorumludur.

(3) Proje yürütücüsü kurum ile proje yürütücüsünün diğer sorumlulukları sözleşmeyle
belirlenir.

Fikri, sınaî mülkiyet hakları ve telif hakları
MADDE 16 – (1) Bakanlık tarafından desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sonu-

cunda ortaya çıkan bilgi, eser, buluş, tescil, patent, faydalı model, teknoloji gibi her türlü fikri
ürün ve proje çıktıları üzerindeki fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin hususlar, proje söz-
leşmesi ile düzenlenir.

(2) Proje yürütücüleri, Bakanlığın desteğini belirtmek şartıyla, yurt içinde veya yurt dı-
şında, araştırma ile ilgili bilimsel yayın yapabilir. Ancak bilimsel yayın yapılması için izin alın-
ması şartı getirilen projelerde bilimsel yayın yapılmadan önce Genel Müdürlükten izin alınır.

(3) Proje kapsamında yapılan bilimsel yayınların bir örneğinin, gelişme ve sonuç rapo-
runun ekinde Genel Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

(4) Proje ile ilgili yayınlarda, proje destek personeli hariç, proje ekibinde yer alan kişi-
lerin isimleri yazılır.

(5) Projeler ile ilgili kamu kurumları dışında üçüncü taraflardan gelen bilgi/belge ta-
lepleri Genel Müdürlük tarafından karşılanmaz.

Mülkiyet işlemleri
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde alımı desteklenen malzeme, alet, makine-

teçhizat, yazılım-donanım ve benzeri materyalin mülkiyetinin kime ait olacağı proje sözleşmesi
ile belirlenir.

Etik kurallara uyma yükümlülüğü
MADDE 18 – (1) Proje ekibi ve yürütücü/ortağı kurum, aşağıda belirtilen etik ilkelere

uygun hareket etmek zorundadır:
a) Kamu kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm

mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak.
b) İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm

mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmek.
c) Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kuralla-

rına uymak.
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan ilkelere uyulmadığı durumların tespiti halinde,

ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket etmek.
Mücbir sebepler
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ çerçevesinde mücbir sebep sayılabilecek hususlar aşağıda

belirtilmiştir:
a) Kısmi veya genel seferberlik ilanı veya grev.
b) Yurt içi/yurt dışı materyal temin edilememesi.
c) Proje yürütücüsü veya birinci derece yakınının, uzun süre yataklı/ağır tedavi gerek-

tiren hastalığının oluşması veya ölümü nedeniyle, proje yürütücüsünün projeyi yürütemeyecek
olması ve proje yürütücülüğü yapabilecek başka bir kişinin bulunamaması.

ç) Sabotaj veya patlamaların meydana getirdiği sonuçlar.
d) Yangın, sel, deprem veya diğer doğal afetler ile salgın hastalıklar.
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e) Ağır ekonomik bunalım nedeniyle veya başka sebeplerle olağanüstü hal ilanı.
f) Destek Programına ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararında yer verilmemesi ya da Bakan-

lığın Ar-Ge desteğini iptal etmesi veya Bakanlık dışında bir kuruma devretmesi.
g) Projenin yürütülmesini önemli ölçüde etkileyecek nitelikte bitki ve hayvan salgın

hastalığının ortaya çıkması.
Proje desteğinin durdurulması ve iptali
MADDE 20 – (1) Mücbir sebeplerle geçici olarak yürütülemez hale gelen projeler, proje

yürütücüsü/yürütücü kurumun başvurusu ve/veya söz konusu hususların, daire başkanlığı/proje
izleme ekibi tarafından tespit edilmesi durumunda, Kurul kararı ile mücbir sebep süresince
veya belirlenecek bir süre boyunca durdurulabilir.

(2) Proje desteği; durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının, proje yürütücüsü/yürü-
tücü kurum tarafından Genel Müdürlüğe bildirilmesi ve/veya daire başkanlığı/proje izleme eki-
bi tarafından tespiti üzerine Kurul kararı ile yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje bitiş ta-
rihine ilave edilir.

(3) Mücbir sebeplerle projenin yürütülmesinin mümkün olmayacağının anlaşıldığı du-
rumlarda, söz konusu projeye verilen destek, proje yürütücüsünün/yürütücü kurumun, başvu-
rusu veya bu durumun daire başkanlığı/proje izleme ekibi tarafından tespiti üzerine, Kurul ka-
rarıyla iptal edilir. Bu fıkraya göre desteği iptal edilen projeler için proje sahibi yürütücü ku-
rumdan o tarihe kadar yapılan ödemelerin iadesi istenmez. Bu projelerde Bakanlık desteğiyle
alınmış alet, makine, teçhizat, yazılım ve donanımdan, daire başkanlığı tarafından uygun gö-
rülenler ile Bakanlık desteğiyle alınmış ancak kullanılmamış durumda olan sarf malzemelerin
tamamı, Kurul kararı alınarak Genel Müdürlüğe bağlı enstitülere teslim edilmesi istenir. Teslim
edilmesi istenen materyallerle ilgili proje yürütücüsü kurum veya proje ortağı kurum hak id-
diasında bulunamaz.

(4) Proje yürütücüsünün/yürütücü kurumunun kusur ve ihmallerinden kaynaklı olarak
projenin formatına, içeriğine veya sözleşmeye uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti halinde,
proje durdurularak olumsuzlukların giderilmesi için Kurul tarafından süre verilebilir veya süre
verilmeden proje desteği doğrudan iptal edilerek projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız
ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci maddeye göre işlem yapılır. Süre verilmesi durumunda,
söz konusu olumsuzlukların verilen sürede giderildiğinin, daire başkanlığı/proje izleme ekibi
tarafından tespit edilmesi durumunda proje Kurul kararı ile yeniden başlatılarak durdurulduğu
süre kadar proje bitiş tarihine ilave edilir. Ancak olumsuzlukların giderilmediğinin tespiti ha-
linde proje desteği Kurul kararı ile iptal edilerek projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız
ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci maddeye göre işlem yapılır.

(5) Bakanlıktan veya başka bir kurum/kuruluştan daha önce desteklenmiş olan mükerrer
projeler desteklenmez. Bakanlıkça desteklenen projeye başka bir kurum veya kuruluştan, destek
kapsamında olan kalemleri için destek alındığının tespiti halinde proje için yapılmış Bakanlık
destekleme ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir. Söz konusu durumlarda sözleşme
imzalanmış olsa dahi Bakanlık tarafından sözleşme tek taraflı olarak feshedilir ve 21 inci mad-
deye göre işlem yapılır.

(6) Gelişme raporunun gönderilmemesi veya bu Tebliğde belirtilen tarihlerden geç gön-
derilmesi durumunda, Kurulda görüşülemeyen proje için proje yürütücüsü kurum, ilgili daire
başkanlığınca uyarılır, bu hususun tekrarı durumunda proje desteği Kurul tarafından iptal edi-
lerek projeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci
maddeye göre işlem yapılır.

(7) Sonuç raporunun bu Tebliğde belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi durumunda,
ilgili daire başkanlığınca proje yürütücüsü ve proje yürütücüsü kurum uyarılır, uyarılara rağmen
sonuç raporunun gönderilmemesi durumunda proje desteği Kurul kararıyla iptal edilerek pro-
jeye yapılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci maddeye
göre işlem yapılır.
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(8) Yürütücü kurum tarafından süresinden önce proje desteğinin iptal edilmesi talep
edildiği durumda, bu talep Kurul tarafından karara bağlanarak destek iptal edilerek projeye ya-
pılmış olan destek ödemeleri haksız ödeme olarak değerlendirilir ve 21 inci maddeye göre
işlem yapılır.

İdari yaptırımlar
MADDE 21 – (1) Daire başkanlıkları proje kapsamındaki harcamalara ilişkin gelişme

raporları ekinde kendilerine ibraz edilen belgelerin, yetkileri kapsamındaki kontrolünden ve
kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere
ödemeye neden olanlar ile ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya içeriği iti-
barıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında, gerekli idari işlemler yapılarak
hukuki ve cezai süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde
belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan
Kanun hükümlerine göre geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge
veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken
sorumlu tutulurlar.

(3) İdari hata sonucu ödenip geri tahsil edilmesi gereken destekleme ödemeleri, ödeme
tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları
dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(4) Destek Programı kapsamında yapılan destekleme ödemelerinden haksız yere yarar-
landığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler, beş
yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

(5) 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine göre yapıla-
cak iş ve işlemler Kurul tarafından değerlendirilip karara bağlanır ve Genel Müdürlük tarafın-
dan ilgili birimlere bildirilir.

Diğer hususlar
MADDE 22 – (1) Destekleme Programına başvuru şartları, değerlendirme kriterleri,

projelerin uygulanmasına, harcamaların ve ödemelerin gerçekleştirilmesine ilişkin diğer hu-
suslar ile bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar, Bakanlıkça çıkarılacak usul ve esaslarda düzen-
lenir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 23 – (1) 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araş-

tırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/51) yürürlükten kaldı-
rılmıştır.

Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi im-

zalanan projeler hakkında, ilgili projeler sonuçlanıncaya kadar sözleşmelerinin imzalandığı ta-
rihte yürürlükte olan Tebliğ hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin,
a) 5 inci maddesinin birinci fıkrası 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde,
b) Diğer maddeleri ise 1/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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KURUL KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2119 

—— • —— 
İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 2121 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF BORULARIN SU JETİ İLE TEMİZLİĞİ  

HİZMETİ ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızda buharlaştırıcı ve ısıtıcı aparatlarına ait boruların basınçlı su jeti makinesi ile 

temizliği hizmeti T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2020/139706 

1-İdarenin  

 a) adı 

 

T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası 

a) adresi : Yaşar Kemal Cad. 5.Km Merkez Ağrı 

b) telefon ve faks numarası : Tel : 0 4722153845-46 Fax : 0 4722153580 

2-İhale konusu hizmetin  

a) Adı: Fabrikamızda buharlaştırıcı ve ısıtıcı boruların iç cidarlarındaki kirliliklerin 

basınçlı su jeti makinesi ile temizliği hizmeti işidir. 

b) Niteliği ve miktarı: 34.272 adet boru,243,5 m² 

c) İşin Yapılacağı Yer: T.Ş.F.A.Ş.- Ağrı Şeker Fabrikası  

d) İşin Süresi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yer teslimi tarihinden itibaren 45 

(Kırkbeş) takvim günüdür. 

3-İhalenin  

a) yapılacağı yer : T.Ş.F.A.Ş. Ağrı Şeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) tarihi ve saati   : 19.03.2020 perşembe günü saat 14.00  

4. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 177,00 TRY (Türk 

Lirası) karşılığı Ağrı Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

7. İhaleye sadece yerli istekliler katılacaktır..  

8.İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

9- Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 2225/1-1 
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1 (BİR) KALEM ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimiz ihtiyacı olan 1 (Bir) kalem zirai mücadele 

ilacı satın alınacaktır. 
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL 

karşılığında temin edilebilir. 
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az 

olmamak üzere geçici teminat verecektir. 
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 23/03/2020 Pazartesi günü saat 14.30’a 

kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde 

yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
ADRES: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA 
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 2150/1-1 

—— • —— 
YAĞMURLAMA SULAMA VE TAŞ TOPLAMA İŞÇİLİKLERİ İŞLERİNE AİT 

HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 2020 Yılı II. Grup 

(Gümüşsu-Gökçayır-Karataş) Yağmurlama Sulama ve Taş Toplama İşçilikleri İşlerine ait hizmet 
satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığında ve ilgili 
işletme müdürlüklerinde görülebilir. İstekliler, ihale dokümanını Genel Müdürlüğümüz Ticaret 
Daire Başkanlığından 250,00 TL karşılığında temin edebilirler. 

İhale kapalı zarf teklif alma usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif tutarının % 3’ünden 
az olmamak üzere geçici teminat verecektir. Kesin teminat ihale tutarının % 6’sı oranında 
olacaktır. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 25.03.2020 Çarşamba günü saat 14.30’a 
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’nde 
yapılacaktır. 

Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
Adres: 
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/ANKARA  
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax: (0.312) 417 78 39 
 2181/1-1 
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KİREÇTAŞI ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Kireçtaşı alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet alımı Yönetmeliğimiz 

esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde 
olması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık ile devam edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2020 /113220 
1-İdarenin  
a) adresi :Sivrihisar Cad.No.195 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 
b) telefon ve faks numarası :0 222 230 27 39 -0 222 230 27 38  
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı : ± % 20 toleranslı 40.000 Ton Kireçtaşı temini,  

 Fabrika Stok sahasına nakliyesi ve istiflenmesi 
 
b) Teslim yeri 

 
:Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası  
  

3-İhalenin  
a) yapılacağı yer :Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 
b) tarihi ve saati :24.03.2020 Salı günü, Saat 14:00 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

 b) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
 c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
 d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirtilen iş ortaklığı 

beyannamesi, 
 e) İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
 f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 
veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1-İş Deneyim Belgesi; 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu alım veya benzer işlere ilişkin olarak, teklif edilen 
bedelin % 30’undan az olmamak iş deneyim belgesi. 

4.2.2.İşletme Ruhsatı  
4.2.3.İşletme İzin Belgesi  
4.2.4.RAPOR-İstekli taşın fiziksel ve kimyasal olarak şeker sanayinde kullanılabilir 

olduğunu belgeleyecektir. Teslim edilecek taşın fiziksel özelliklerini gösteren MTA’dan alınmış 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 193 

 

veya kimyasal özelliklerini gösteren Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Şeker Enstitüsü’nden veya 
Fabrikalarımız laboratuarlarından alınmış rapor olacaktır. 

4.3- İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: “Kireçtaşı istihraç ve nakliyesi” veya 
“Mucur ve Balast üretimi” benzer iştir. 

5-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7-İhale dokümanı Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde 

görülebilir ve 236,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 
ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8-Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar Kazım TAŞKENT-Eskişehir Şeker Fabrikası 
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9-İstekliler tekliflerini, Birim fiyat teklif olarak verecekler ve ihale sonucu ihale üzerine 
yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

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

11-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beş) takvim 
günü olmalıdır. 

12-İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 Sayılı Kamu 
İhale Kanunu ile 4735 Sayılı Kamu İhale sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.  

13-Konsorsiyum olarak teklif verilemez 
 1800/1-1 

—— • —— 
4 KALEM DİREKT ENJEKSİYONLU YAKIT SİSTEMİ 

SATIN ALINACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2020/139279 
1 - İdarenin ; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE  
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 (222) 224 00 00 (Pbx)  /  0 (222) 225 99 56 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 4 kalem Direkt Enjeksiyonlu Yakıt Sistemi 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 01.04.2020 günü ve saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dahil) 200,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 2175/1-1 
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HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
TDLHZM-725 TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HAM PETROL DOLUM, 

NAKLİYE VE BOŞALTMA HİZMET ALIMI “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2020/97218 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cad. No: 10 / 06530 

Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 2669  
   Faks: 0312 286 73 74 - 0312 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tüm üretim 

sahalarına, tankerler ile taşıtılacak olup sahalardan 
taşınacak miktar ile tek yön yol mesafesinin 
çarpılarak toplanması 41.071 Bin. Ton. Km 

b) Teslim yeri : TPAO Batman Bölge Müdürlüğü 
c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren 12 (On İki) Aydır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
  Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 Çankaya/ 

ANKARA İHALE SALONU 
b) Tarihi ve saati : 19/03/2020 Saat 14:30 
4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge; 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 

c) Bu Şartnamenin 10 uncu Maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 
durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 

d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. (Form-1) 
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e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 
g) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
h) Trafik Şubesi’ne onaylattırılacak Özmal Araç Formu, 
ı) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
j) Bu ihalede iş deneyimi istenilmesi durumunda; tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş 

deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde 
sunulacak İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin 
Taahhütname. 

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

4.2.1-Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3.Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler. 
4.3.1. İstekli, kooperatif ise; 
a) Kendi üyeleri adına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin İl Emniyet 

Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra alınmış 
olacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC5 Belgeleri verilecektir. 

4.3.2. İstekli, kooperatif değilse; 
a)Trafikte kendi nam ve hesabına kayıtlı, dörtyüzaltmış (460) ton kapasitede tankerlerin İl 

Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden onaylı FORM-2 belgesi, İhale ilan tarihinden sonra alınmış 
olacaktır. 

b) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şartlara göre gereken K1 ve/veya R1 
belgeleri ile ADR Uygunluk Belgesi ve SRC 5 belgeleri verilecektir. 

4.3.3. İstekliler, 460 ton kapasiteli tankerlerin kendi özmali olduğunu gösteren ruhsat 
belgelerini teklif ekinde idareye sunacaklardır, İş ortakları olarak ihaleye katılacak istekliler, 
toplam 460 ton taşıma kapasitesi kriterini her bir ortağın sunmuş olduğu özmal araç formundaki 
taşıma kapasitelerinin toplamı 460 ton olacak şekilde veya ortaklardan herhangi birinin toplam 
460 ton kapasiteli tankerlerin kendi özmalı olduğunu gösteren ruhsat belgelerini teklif ekinde 
idareye sunacaklardır. Ruhsatların fotokopileri kabul edilecektir. 

4.3.4. İstekli, Tanker, çekici ve yarı römork her üçünün de (model yılını karşılaması 
zorunlu ) imal yılı 2010 model ve sonrası üzerinde olduğunu gösteren belgeleri (Ruhsat vb.) teklif 
ekinde sunacaktır. 

4.3.5. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İstekli, ham petrol taşımacılığında deneyimli 
olduğunu ve ihale tarihi itibariyle son üç yıllık sürede, yurt içinde (yurt dışı bağlantılı olanlar 
hariç) bir yıl içerisinde en az 200.000 (İki Yüz Bin) Ton petrol ya da petrol ürünlerinin nakliyesi 
işini hiçbir ceza almadan bihakkın yaptığını belgeleyecektir. Bunun için; İş Bitirme Belgelerini ve 
taşıma miktarını gösterir faturaların kopyasını teklif dokümanları içine koyacaktır. Alt yüklenici 
olarak alınmış İş Bitirme Belgeleri “Kamu İhale Genel Tebliği” 72.5 ve 72.6 maddelerine uygun 
olarak düzenlenmiş olmalıdır. Bu maddelere uygun olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır. 
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4.3.5.1. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer 
ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya 
ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması 
gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı 
olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş 
deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin 
birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. 
Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması 
zorunludur. 

4.3.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler: Petrol ve türevleri ile tehlikeli madde ve 
kimyasal atık taşıma işi olarak kabul edilecektir. 

Yukarıdaki bahsi geçen belgeleri teklif ekinde idareye sunmayan isteklilerin teklifleri 
geçersiz sayılacaktır. 

4.3.7. İş, bu İhale Şartnamesinin 7.3.5 maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere, 
Şartname kapsamında istenilen belgeler ihale tarihinden önceki son üç ay içinde alınmış 
olmalıdır. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, 
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama 
gelecek bir başka şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. İhale sonrası, aslı istenen 
belgelerin TP tarafından görülmesinden sonra sureti veya fotokopisine “aslı TP tarafından 
görülmüştür” ibaresi konularak, belgelerin aslı istekliye geri verilir. 

4.3.8. İhale dokümanları ilgili firma yetkilisi tarafından paraflanacaktır. Değiştirilmiş 
yada paraf edilmemiş ihale dokümanları olması durumunda teklif mektubu açılmayacaktır. 

5 - İhale dokümanı; 
TPAO Genel Müdürlüğü, Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı, 6. Kat 618 Nolu odada 

görülebilir ve Şartname bedeli 350,00-TL (Üç Yüz Elli Türk Lirası) karşılığı, Vakıflar Bankası 
T.P.A.O. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: TR9700015001580072 
90224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli olduğu belirtilip aynı 
adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 19/03/2020 tarih ve saat 14:30’a kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
İHALE SALONUNA verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale 
saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL olarak vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş 
kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların 
toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
10 - Teklif bedelinin %3 oranında Geçici teminat verilecektir. 
11 - İş Ortaklığı kabul edilir. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
12 - Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 (g) kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklama hükümleri hariç) TPAO Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre 
yapılmaktadır. 2222/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
06 Mart 2020 tarih ve 31060 sayılı Resmi Gazetede aslına uygun olarak yayımlanan 

akademik personel ilanımızda bulunan “Fizik, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği” ile 
“Endüstri Mühendisliği” uzmalık alanları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 
Yönetmeliği doğrultusunda Üniversitemize daimi statüde öğretim üyesi alınacaktır. 

FAKÜLTE UZMANLIK ALANI UNVANI ADET ARANAN NİTELİKLER 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 
Elektronik Mühendisliği Dr. Öğr. 

Üyesi 1 

Haberleşme sistemlerinin tasarımı ve 
modellenmesi; özellikle telsiz 
haberleşme ve bunların sağlık 
uygulamaları konularında üst düzey 
uluslararası dergilerde yayın yapmış 
olmak. 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Mekatronik,Makina 
Mühendisliği 

Dr. Öğr. 
Üyesi 1 

Büyük ölçekli tasarım ve optimizasyonu 
ve analizi odaklı ileri üretim teknolojisi; 
hesaplamalı eklemeli imalat konularında 
üst düzey uluslararası dergilerde yayın 
yapmış olmak. 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin İlanla ilgili ayrıntılı bilgiye Üniversitemizin 
https://www.sabanciuniv.edu/tr/akademik-pozisyon-ilanlari web sayfasında bulunan Akademik İş 
Başvuruları kısmından ulaşılabilir. 

 2223/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yukarı Yahyalar, Çiğdemtepe ve Avcılar Mahallelerini 

kapsayan 14.11.2016 tarih 2016/9529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan, 06.12.2016 
tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Yamaçevler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alan sınırı 
içerisinde kalan; 61249/7, 64851/1, 64851/2, 64851/3, 64852/1, 64852/2, 64852/3, 64852/4, 
64852/5, 64852/6, 64853/1, 64853/2, 64853/3, 64853/4, 64854/1, 64855/1, 64856/1, 64856/2, 
64857/1, 64857/2, 64857/3, 64857/4, 64857/5, 64857/6, 64858/1, 64859/1, 64859/2, 64860/1, 
64860/2, 64860/3, 64860/4, 64860/5, 64861/1, 64862/1, 64863/1, 64864/1, 64864/2, 64865/1, 
64866/1, 64866/2, 64867/1, 64867/2, 64867/3, 64868/1, 64869/1, 64870/1, 64870/2, 64871/1, 
64871/2, 64872/1, 64872/2, 64873/1, 64873/2, 64874/1, 64875/1, 64876/1, 64877/1, 64878/1, 
64878/2, 64879/1, 64880/1, 64881/1 ada parsellerde, Bakanlar Kurulu Kararının onaylandığı 
14.11.2016 tarihinden önce zeminde yapısı bulunan hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 6 ay 
içerisinde Yenimahalle Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne müracaat etmesi 
gerekmektedir. Bu tarihten sonra müracaat eden yapı sahiplerine herhangi bir işlem tesis 
edilmeyeceği ilgililere ilanen duyurulur. 

 2142/1-1 
—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden: 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Belediyemiz 

arasında imzalanan Ankara Yenimahalle Macun Gecekondu Önleme Bölgesi 3. Etap Kentsel 
Dönüşüm Proje Alan sınırı içerisinde kalan; 63045/1, 63045/2, 63045/3, 63045/4, 63045/5, 
63045/6, 63045/7, 63045/8, 63045/9 ada parsellerdeki hisse sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde Yenimahalle Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne müracaat etmesi 
gerekmektedir. Bu tarihten sonra müracaat eden hisse sahiplerine herhangi bir işlem tesis 
edilmeyeceği ilanen duyurulur. 

 2143/1-1 
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 2085/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 2086/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 2087/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 2088/1-1 

—— • —— 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

 
 2089/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2206/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2205/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2201/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2202/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2203/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2204/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2228/1/1-1 
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Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2228/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2229/1-1 
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İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2188/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2218/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2219/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2220/1-1 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 2221/1-1 
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İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 
“2547 Sayılı Kanun” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile 

“İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili 
maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dalına devamlı statüde 
çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atanmak isteyen adayların dilekçesi ile birlikte iki (2) 
adet vesikalık fotoğrafını, YÖK formatlı güncel özgeçmişini, nüfus cüzdanı suretini, adli sicil 
kaydı, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin 
örneklerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren bir (1) adet basılı dosya ve dört (4) adet dijital 
(USB) kopyası ile  

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Elmalıkent Mah. Elmalıkent cad. no:4 34764 
Ümraniye /İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin 
kabul edilmiş olması şarttır. 

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 26.03.2020 
Perşembe mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması 
gerekmektedir. 

Duyurulur.  
 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI (12.03.2020) 

Kod Birim Bölümü 
Anabilim 

Dalı 
Unvanı Adet Açıklama 

1 
Eğitim 

Fakültesi 

Yabancı 
Diller 

Eğitimi 
Bölümü 

İngiliz 
Dili 

Eğitimi 
Anabilim 

Dalı 

Dr. 
Öğretim 
Üyesi 

1 

Yüksek Lisans veya doktora 
eğitimlerinden birini Anadili 
İngilizce olan bir ülkede yapmış 
olmak. İngiliz Dili Eğitimi 
alanında doktora ve Toplum 
dilbilim alanında akademik 
çalışmalar yapmış olmak. 
Yükseköğretim Kurumlarında 
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim 
Yapılmasında Uyulacak Esaslara 
İlişkin Yönetmelik’in 7. 
Maddesinin 3. Fıkrasındaki 
yabancı dil koşulunu sağlamış 
olmak. 

 
 2224/1-1 



Sayfa : 214 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemizin çeşitli bölümlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yüksek Öğretim 

Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 

öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari 

başvuru koşullarını sağlamış olmak şartıyla üniversitemiz web sitesinde belirtilen evrakları süresi 

içerisinde Üniversite Meydanı, No: 2, Mustafapaşa, Ürgüp/Nevşehir’de bulunan Üniversitemiz 

rektörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde, 

adayın başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır. Kişi bundan doğan bir hak iddia edemez. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içerisinde yapılmayan, posta ve 

e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Bir kişi 

birden fazla kadroya başvuramaz. 

Profesörlük kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru formu.  

2. YÖK formatında özgeçmiş. 

3. Yayın listesi. 

4. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır.) 

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 

6. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış doçentlik belgesi. 

7. Yönettiği lisansüstü çalışmalar. 

8. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar veya daha önce çalışmış olanların alacakları 

onaylı ayrıntılı hizmet belgesi dökümü. 

9. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 6 adet CD kaydı. 

Doktor öğretim üyesi kadrosu için gerekli belgeler; 

1. Başvuru formu.  

2. YÖK formatında özgeçmiş. 

3. Yayın listesi. 

4. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi. 

5. T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı örneği. 

6. 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğrafların arkasına adı/soyadı ve başvurulan kadro 

yazılacaktır). 

7. Erkek adaylar askerlik belgelerinin tasdikli örneğini. 

8. Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 4 adet CD kaydı. 
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Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 

Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Diş Protez 

Teknolojisi 
Profesör 

Protetik diş tedavisi alanında doçent 

unvanı almış olmak. 
1 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Diş Protez 

Teknolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uzmanlığını Periodontoloji alanında 

almış olmak. 
1 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Anatomi alanında 

almış olmak. 
1 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Diş Protez 

Teknolojisi 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uzmanlığını Ortodonti alanında almış 

olmak. 
1 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uzmanlığını Oral Diagnoz ve Radyoloji 

alanında almış olmak. 
1 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Tıbbi Mikrobiyoloji 

alanında almış olmak. 
1 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uzmanlığını Klinik Mikrobiyoloji ve 

Enfeksiyon Hastalıkları alanında almış 

olmak. 

1 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Doktora derecesini Patoloji alanında 

almış olmak. 
1 

Kapadokya Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Uzmanlığını Periodontoloji alanında 

almış olmak. 
1 

 2209/1/1-1 
—— • —— 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI 

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 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 elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 
09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî 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. Bir kişi birden 
fazla kadroya başvuramaz. 

Sınav Takvimi:  
İlk Başvuru Tarihi : 12.03.2020 
Son Başvuru Tarihi : 26.03.2020 
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.03.2020 
Sınav Tarihi : 28.03.2020 
Sonuç Açıklama Tarihi : 30.03.2020 
Posta Adresi : Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir 
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Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler; 
1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon 

Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi) 
2. Başvuru formu, 
3. ALES sonuç belgesi, 
4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet 

belgesi ve atama olur yazısı, 
5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya 

eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge, 
6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 
7. Özgeçmiş, 
8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, 
9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden 

alınabilir), 
10. Lisans not dökümü (onaylı belge), 
11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf, 
12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya E-Devlet üzerinden 

alınabilir)  
13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge 

(tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan 
alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması 
halinde başvuru kabul edilmeyecektir.), 

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (E-Devlet üzerinden alınabilir) 
 

Fakülte/Enstitü/ 

Yüksekokul 

Bölüm/ 

Program 

Kadro 

Unvanı 
Özel Şartlar 

Kadro 

Sayısı 
ALES YDS 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Ağız ve Diş 

Sağlığı 

Öğr. 

Gör. 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olmak. Alanında uzmanlığını 

tamamlamış olmak. 

4 Muaf - 

Kapadokya 

Meslek 

Yüksekokulu 

Diş Protez 

Teknolojisi 

Öğr. 

Gör. 

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu 

olmak. Alanında uzmanlığını 

tamamlamış olmak. 

3 Muaf - 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Uçak Gövde 

Motor Bakım 

Arş. 

Gör. 

Uçak Gövde Motor Bakım, Makine 

Mühendisliği veya Uçak 

Mühendisliği alanlarından birinden 

lisans mezunu olmak ve alanında 

tezli yüksek lisans yapmış veya 

yapıyor olmak. 

1 70 50 

 2209/2/1-1 
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Rekabet Kurumundan: 
REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 

Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak üzere, Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği 
hükümleri çerçevesinde;  

1) (10 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; en az dört yıllık 
öğrenim veren yükseköğretim kurumlarının İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültelerinden veya İşletme Mühendisliği ya da Endüstri Mühendisliği bölümlerinden,  

2) (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; Hukuk Fakültelerinden,  
3) (5 kişilik) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; Bilgisayar Mühendisliği, 

İstatistik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği bölümlerinden,  

ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya 
yurtdışındaki öğretim kurumlarından, mezun olanların katılabileceği giriş sınavı sonucunda, 
Rekabet Uzman Yardımcıları alınacaktır.  

 
SINAVA KATILMA KOŞULLARI  
Sınava katılacak olan adayların; 
 1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları 

taşımaları, 
 2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte 

ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve 
yukarıda belirtilen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu 
tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları, 

 3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını 
doldurmamış olmaları,  

 4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması, 
 5) Son başvuru tarihi itibariyle 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavından: 
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, 

KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26, KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 veya KPSS P36 puan 
türlerinin herhangi birinden en az (85) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek 
puanlı (200) kişi içerisinde bulunmaları,  

b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5, KPSS P6 
veya KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda 
bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi içerisinde bulunmaları, 

c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 veya KPSS P2 puan 
türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (100) kişi 
içerisinde bulunmaları 

gerekmektedir.  
5 inci madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava 

kabul edilir. 
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SINAVLAR 
Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir.  
1- Yazılı Sınav: Sınav 19 Nisan 2020 Pazar günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, saati 

ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Rekabet Kurumu internet sitesinde ilan 
edilecektir. Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj 
olarak gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır. 

Sınav Konuları: Alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından oluşur ve aşağıdaki 
konuları kapsar: 

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı 
Dil. 

Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil. 
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil. 
-İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik. 
-HUKUK: Medeni Hukuk (Genel Hükümler ve Kişiler Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel 

Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku), İdare Hukuku, Ceza Hukuku 
(Genel Hükümler). 

- İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Üretim ve 
Pazarlama. 

- BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Güvenlik ve Donanım, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri. 
- YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.  
Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek 

için alan bilgisi konularının her birinden en az 65 puan almak kaydıyla ortalama en az 70 puan 
almak gerekir.  

2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından, Yönetmelikte belirlenen 
kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı 
sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların 
aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.  

Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı % 40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda 
başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı ortalaması alınmak 
suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının 
eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro 
sayıları uyarınca toplam (20) kişiye kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.  

 
SINAVA BAŞVURU  
Sınava katılmak isteyen adaylar 12.03.2020 – 27.03.2020 tarihleri arasında 

www.rekabet.gov.tr internet adresinde bulunan “Sınav Duyurusu” başlıklı bölümdeki “Başvuru 
Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır. (Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen 
belgelerin asıl/onaylı suretleri sınavlarda başarılı olup atanmaya hak kazanan adaylardan 
istenecektir.) 

 
ADRES :      TELEFON  
Rekabet Kurumu Başkanlığı    Bilgi İçin : (0312) 291 4234 – 4282 
Üniversiteler Mahallesi 1597 Cadde   Teknik Destek: (0312) 291 4341 - 4278  
No:9 / 06800 Bilkent/ANKARA   

 2167/1-1 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 219 

 



Sayfa : 220 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 221 

 

 



Sayfa : 222 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 

 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 223 

 

 



Sayfa : 224 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
 2137/1-1 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 225 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
 2138/1-1 

  



Sayfa : 226 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
  



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 227 

 

 
 2139/1-1 

  



Sayfa : 228 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
  



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 229 

 

 
  



Sayfa : 230 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 

 
 2140/1-1 

  



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 231 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:  

 
  



Sayfa : 232 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 

 
  



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 233 

 

 
 2141/1-1 

  



Sayfa : 234 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 

 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 235 

 



Sayfa : 236 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 237 

 



Sayfa : 238 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 239 

 



Sayfa : 240 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 241 

 



Sayfa : 242 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 243 

 



Sayfa : 244 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 245 

 



Sayfa : 246 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066 

 



12 Mart 2020 – Sayı : 31066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 247 

 

 



Sayfa : 248 RESMÎ GAZETE 12 Mart 2020 – Sayı : 31066

Sayfa

1

15

17

20

21
21

51

55

56

59
139

150

154

168

175

189
190
197

234

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
7223 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– Depremden Zarar Gören Yetiştiricilere Hayvan ve Yem Yardımı Yapılmasına

İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2267)
–– Elazığ İli, Merkez İlçe, Rüstem Paşa Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan

Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2268)
–– Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca

Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar
Sayısı: 2269)

YÖNETMELİKLER
–– Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca

Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
–– Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İskenderun Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği
–– Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
–– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine

Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
–– Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ (No: 2019/65) 

KURUL KARARI
–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 05/03/2020

Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/38] Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2017/26283 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2017/37952 Başvuru Numaralı

Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 15/1/2020 Tarihli ve 2017/38836 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
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