
Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 104. Sayfadadır.

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:
BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/12/2021 tarihli ve 31686 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri
Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent-
ler eklenmiştir.

“ı) Tıbbi çayları,
i) Aromaterapide kullanılan tıbbi ürünleri,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer

alan “Beşeri tıbbi ürün” ibaresi “Beşeri tıbbi ürün (ilaç)” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın
(v) ve (çç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“v) Ortak pazarlanan ürün: Ruhsatlı bir beşeri tıbbi ürün ile aynı kalitatif ve kantitatif
terkibe, aynı farmasötik şekle, aynı üretim yeri/yerlerine sahip olan ve ticari ismi hariç her açı-
dan tamamen aynı olan beşeri tıbbi ürünü,”

“çç) Referans tıbbi ürün: Bilimsel olarak kabul edilebilir etkililik, kalite ve güvenliliğe
sahip olduğu kanıtlanmış, etkin madde/maddeler açısından Kurum, ICH (Uluslararası Harmo-
nizasyon Konseyi) kurucu veya daimi üyesi yetkili otoriteleri, Avusturalya Ulusal İlaç Otoritesi
(TGA) veya İngiltere Ulusal İlaç Otoritesi (MHRA) tarafından idari, kalite, preklinik ve klinik
veriler ile birlikte tam dosya ile ruhsatlandırılmış veya izin verilmiş beşeri tıbbi ürünü,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-
mıştır.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (p) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“m) Klinik çalışmaların Türkiye’de yürütülmesi durumunda; Kurum tarafından söz ko-
nusu klinik çalışmalara araştırma izni verildiğine dair bilgi veya belge, Türkiye dışında yürü-
tülmesi durumunda ise;
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1) İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen
bilimsel ve etik gereklilikleri karşıladığına ilişkin açıklamayı içeren başvuru sahibi beyanı.

2) Kurum, Avustralya İlaç Otoritesi (TGA), İngiltere İlaç Otoritesi (MHRA), Uluslar-
arası Harmonizasyon Komitesi (ICH) kurucu veya daimi üyesi yetkili otoriteleri tarafından
izin verilen klinik çalışmalar için Kurum, Avustralya İlaç Otoritesi (TGA), İngiltere İlaç Oto-
ritesi (MHRA), Uluslararası Harmonizasyon Komitesi (ICH) kurucu veya daimi üyesi yetkili
otoriteleri tarafından söz konusu klinik çalışmalara araştırma izni verildiğine dair bilgi veya
belge.

3) Kurum, Avustralya İlaç Otoritesi (TGA), İngiltere İlaç Otoritesi (MHRA), Uluslar-
arası Harmonizasyon Komitesi (ICH) kurucu veya daimi üyesi yetkili otoriteleri dışındaki diğer
sağlık otoriteleri tarafından izin verilen klinik çalışmalar için Kurum, Avustralya İlaç Otoritesi
(TGA), İngiltere İlaç Otoritesi (MHRA), Uluslararası Harmonizasyon Komitesi (ICH) kurucu
veya daimi üyesi yetkili otoriteleri tarafından ilgili kılavuz gereklilikleri doğrultusunda ger-
çekleştirilen ve söz konusu klinik çalışmaların uygun olduğunu gösteren İyi Klinik Uygula-
maları (İKU) denetim raporu.”

“p) Ortak pazarlanan beşeri tıbbi ürün başvurularında, ortak pazarlamaya konu beşeri
tıbbi ürünlerin tamamen aynı olduğuna, tüm varyasyon başvurularının ilgili kılavuza uygun
olarak yapılacağına ve aynı üretim yeri/yerlerinde üretiminin yapılacağına ilişkin taahhüt.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) 37/A maddesi uyarınca ruhsat başvurusu yapılan beşeri tıbbi ürünler için iki yüz
on gün olan ruhsatlandırma süresi doksan gündür.”

“(4) Kurum tarafından ruhsatlandırma süreci sırasında gerektiği durumlarda 8 inci,
9 uncu, 10 uncu, 33 üncü, 36 ncı ve 37/A maddeleri kapsamında başvuru sahibinden ek bilgi
ve belge talep edildiği hallerde ilgili bilgi ve belgeler temin edilene kadar ruhsatlandırma süresi
durdurulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Sürenin durdurulması ile ilgili 14 üncü maddenin birinci ve dördüncü fıkralarında
yer alan hükümler bu madde kapsamında belirlenen beşeri tıbbi ürünler için de geçerlidir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “kanıtlanamadığının,” ibaresi “kanıtlanamadığının veya,” şeklinde değiştirilmiş, aynı fık-
raya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“d) Kalitatif ve kantitatif formülün ve ürünün kalitesine ilişkin verilerin uygunsuzlu-
ğunun,”

“(3) Bu madde kapsamında reddedilen ruhsat başvurularının değerlendirmesine ilişkin
bilgiler yayımlanmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Ruhsat başvurusunun esastan reddi halinde karar gerekçeli olarak başvuru sahibine
bildirilir veya bildirim yapılamaması halinde Kurum internet sitesinde ilan edilebilir. Başvuru
sahibinin karara karşı bildirim veya ilan tarihinden itibaren kırk beş gün içinde Kuruma itiraz
etme hakkı vardır. Kırk beş gün içinde itiraz edilmediği takdirde, başvuru belgeleri sahibine
iade edilir. Başvuru sahibinin belgeleri iade almaması durumunda; 18/10/2019 tarihli ve 30922
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.”
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MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Pastiller, oral spreyler, çiğneme tabletleri, balık yağı preparatları, nikotin sakızları
ve pediyatrik vitamin şuruplarında sadece aroma farklılığı bulunması durumu ile sadece tek
dozluk çok dozluk kullanım farkı bulunan beşeri tıbbi ürünler ve büyük hacimli parenterallerin
şişe ve torba şeklindeki primer ambalaj formları ve bunların yanı sıra 18/12/2021 tarihli ve
31693 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara
Dair Yönetmelik kapsamında yer alan çeşitleme başvuruları istisna olmak üzere; Kurum tara-
fından ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürün ile etkin madde/maddeler açısından birim dozda aynı
kalitatif ve kantitatif bileşime sahip, aynı endikasyon ve aynı farmasötik şekildeki ürün için
aynı gerçek ya da tüzel kişiye, farklı bir ticari isimle de olsa ikinci bir ruhsat verilmez.  Ancak
ruhsatlı bir beşeri tıbbi ürüne üstünlük sağladığı bilimsel ve teknolojik olarak gösterilen veya
Kurumca uygun bulunan bir gerekçeye sahip beşeri tıbbi ürünlere ilişkin başvurular ayrıca de-
ğerlendirilir. Bu fıkra kapsamında etkin madde/maddelerin aynı kabul edilmesine ilişkin de-
ğerlendirmede 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (i) bendi esas alınır.”

“(4) Bir beşeri tıbbi ürüne, geleneksel bitkisel tıbbi ürün, tıbbi cihaz veya homeopatik
tıbbi ürün ile aynı isimli ruhsat verilemez.”

“(6) Kurum tarafından ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin listesi en az ayda bir kez
olmak üzere Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünler Listesi adıyla Kurum resmî internet sayfasında ve
yılda bir kez olmak üzere Resmî Gazete’de ilan edilir.”

“(7) Kurum, ilgili beşeri tıbbi ürünün farmasötik ve klinik öncesi testler, klinik araştır-
malar, risk yönetim sistemi ve farmakovijilans sistemine ilişkin ticari olarak gizli nitelikteki
bilgileri içermeyen bir halka açık değerlendirme raporu düzenleyebilir.  Bu değerlendirme ra-
poru, ilgili beşeri tıbbi ürünün kalitesinin, güvenliliğinin veya etkililiğinin değerlendirilmesi
için önemli olan yeni bilgiler elde edildiğinde güncellenir. Halka açık değerlendirme raporu,
özellikle beşeri tıbbi ürünün kullanım koşulları ile ilgili bir bölümün yer aldığı bir özet içerir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (m) ve (o) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan “durumlarından en az birinin tespiti ha-
linde, beşeri tıbbi ürüne ait ruhsat Kurum tarafından askıya alınır” ibaresi “durumlarından en
az birine ilişkin uygunsuzluğun tespit edilerek sübut bulunması halinde veya ruhsat sahibi ta-
rafından ürünün ruhsatının iptalinin talep edilmesi halinde beşeri tıbbi ürüne ait ruhsat Kurum
tarafından askıya alınır” şeklinde değiştirilmiştir. 

“m) 25 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan yükümlülüklerin yerine ge-
tirilmemesi,”

“o) Halk sağlığı ve ilaca erişimin sürdürülebilirliği açısından önem arz eden beşeri
tıbbi ürünün, Kurum tarafından talep edilmesine rağmen, talep tarihinden itibaren altı ay içinde
ruhsat sahibi tarafından piyasaya arz edilmemesi,”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23- (1) Aşağıda belirtilen durumlardan birinin mevcudiyeti halinde beşeri

tıbbi ürün için verilmiş olan ruhsat iptal edilir:
a) 22 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan hallerden (i) ve (j) bentlerinde sayılanlar

hariç olmak üzere biri veya birkaçı sebebiyle ruhsatı askıya alınan ürünler hakkında ruhsat sa-
hibi tarafından ruhsatın askıya alındığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde askıya alınma ge-
rekçesinin aksini ispatlayan belgelerin sunulmaması veya durumu açıklayan belgelerin Kurum
tarafından uygun bulunmaması.
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b) Ruhsat üzerinde Kuruma tebliğ edilmiş haciz veya tedbir kararı bulunmaması koşu-
luyla, ruhsat sahibinin talebi ve Kurumun uygun görmesi.

c) 22 nci maddenin beşinci fıkrası uyarınca taahhüt edilen süre içerisinde ürünlerin pi-
yasaya arz edilmemesi.

(2) Ortak pazarlanan ürünlerden başvurusu tam ve eksiksiz dosya ile yapılan ürüne ait
ruhsatın iptal edilmesi halinde, ruhsat başvurusu yalnızca Ek-1’e uygun olarak hazırlanan Mo-
dül 1 ile kabul edilmiş olan ortak pazarlanan ürünlere ait ruhsatlar da iptal edilir. Bununla bir-
likte tam ve eksiksiz dosya ile ortak pazarlama ruhsatı düzenlenen ürün/ürünlerin ruhsat statü-
leri ise ilgili kılavuz doğrultusunda Kuruma başvuru yapılması halinde güncellenir.

(3) Ruhsatlı Beşeri Tıbbi Ürünlerdeki Varyasyonlara Dair Yönetmelik kapsamında ya-
pılan çeşitleme başvurularında başvuru sahiplerinin mevcut ruhsatların iptalini talep etmeleri
halinde, çeşitleme başvurusunda bulunulan ürünler için ruhsat düzenlendiğinde mevcut ruh-
satlar eş zamanlı olarak askıya alınmaksızın iptal edilir. 

(4) Ruhsatı iptal edilen bir beşeri tıbbi ürünün üretimi veya ithalatı durdurulur. Hâliha-
zırda piyasada bulunan beşeri tıbbi ürünler hakkındaki karar, ruhsatın iptal gerekçesi dikkate
alınarak Kurum tarafından verilir.

(5) Birinci fıkranın (b) bendine göre iptal işlemi uygun görülüp askıya alınan ruhsatlar;
altı ay süreyle Kurum resmî internet sayfasında ilan edilir. Bu fıkra kapsamında Kurum resmi
internet sayfasında askıya alındığı ilan edilen ruhsatlar; talep halinde, ürünü piyasaya arz etme
taahhüdünde bulunan ve bu Yönetmelikle belirlenen ruhsat başvurusunda bulunma şartlarını
haiz gerçek ya da tüzel kişilere, bu kişilerin talepleri ve ruhsat sahibinin rızası bulunması ha-
linde, ruhsat devri başvuru şartlarının sağlanması koşuluyla devredilir. Devir başvurusu yapılan
ruhsatların iptal edilme işlemlerine devam edilmez.  

(6) Birinci fıkranın (b) bendine göre ruhsat iptali talep edilen ürünlerin; ortak pazarlanan
ve ruhsat başvurusu tam ve eksiksiz dosya ile yapılan bir beşeri tıbbi ürün olması durumunda,
ruhsat sahibinin ortak pazarlamaya konu edilen diğer beşeri tıbbi ürün/ürünlerin listesini Ku-
ruma sunması zorunludur.

(7) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (o) bendi gereğince askıya alınan ürünlerin ruhsat
askı süresi Kurum tarafından uygun bulunması halinde altı ay daha uzatılabilir.

(8) Yurt dışı ilaç listesinde yer alan veya tedarik edilememesi nedeniyle halk sağlığı
riski oluşturacak beşeri tıbbi ürünler için Kurum, dördüncü ve altıncı fıkralar kapsamındaki
hususlara ilişkin ruhsat askı süresini uzatabilir.

(9) Kurum tarafından ruhsatları iptal edilen beşeri tıbbi ürünlerin listesi Kurum resmî
internet sayfasında ilan edilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
“(6) Kurum, güncel bilimsel gerekliliklere uygun olarak ruhsat düzenlenmiş ürünler

için de ilave bilgi ve belge talep edebilir. Ruhsat sahibi Kurum tarafından talep edilen bilgi ve
belgeleri belirtilen süre içerisinde Kuruma sunmakla yükümlüdür.

(7) Ruhsat sahipleri, Kurum bilgi yönetim sistemine Kurumca belirlenen gerekliliklere
uygun olarak ürünlerin kayıtlarını yapmakla ve bu verilerin güncelliğini sağlamakla yükümlü-
dür.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“a) Mahkemece ruhsatın devredildiğine dair mahkeme ilamı, icra dairesince ruhsatın
cebri icra yoluyla satıldığına ilişkin karar veya devir sözleşmesine konu taraflara ait sicil tas-
diknamesi ile noter huzurunda düzenlenmiş ve aşağıdaki hususları içeren sözleşme;
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1) Ruhsat devri işlemine konu olan beşeri tıbbi ürünün ismi, ruhsat tarihi ve sayısı,
2) Ruhsatı devredecek ve ruhsatı devralacak olan gerçek ya da tüzel kişilerin isim ve

adresleri,
3) Kurum tarafından onaylanmış, tam ve güncellenmiş olan mevcut beşeri tıbbi ürün

dosyasının eksiksiz bir biçimde devralan kişiye teslim edildiğine dair tutanak.”
“e) Türkiye’de imal edilecek beşeri tıbbi ürünlerde başvuru sahibinin üretici olmaması

durumunda, Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde belirtilen şartlara sahip bir
üretici ile yaptığı fason üretim sözleşmesi ve taraflara ait sicil tasdiknamesi.”

“(5) Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin veya sunulacağı tarih bilgisiyle
bu bilgi ve belgelerin sunulamadığına ilişkin gerekli açıklamanın en geç otuz gün içinde Ku-
ruma sunulmaması durumunda devir başvurusu iptal edilir.” 

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra-
ları aşağıdaki değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Kurum tarafından ruhsatlandırılarak ilk kez piyasaya sunulacak beşeri tıbbi ürünler
için ruhsat sahibi; Kurumca depocuya satış fiyat başvurusu uygun bulunulan beşeri tıbbi ürünler
için depolama faaliyetlerini kendi özel veya tüzel kişiliğine ait tesislerde yapması durumunda
Kurum tarafından düzenlenen belgeyi, bunun dışındaki durumlarda ise depolama yerine ait
Kurum tarafından düzenlenen belgeyi, taraflar arasında ürünün depolanmasına yönelik olarak
imzalanmış belgeyi ve taraflara ait sicil tasdiknamesini satış izni başvurusu ile birlikte Kuruma
sunar.

(3) Kurum, satış izni için başvurulan ve Kurumca fiyatı onaylanan beşeri tıbbi ürüne
ilişkin ambalaj örneğini ve kullanma talimatını gerekli bilgiler açısından inceler. 

(4) Beşeri tıbbi ürünün ruhsata esas ambalaj bilgilerinin veya özelliklerinin veya kul-
lanma talimatının değişmesine yol açan işlemler için yeniden satış izni alınmasına gerek yoktur.
Ancak üretim yerinin yurt dışından ülkemize ya da ülkemizden yurt dışına transferi, mevsimsel,
pandemi öncesi veya pandemik grip aşısındaki suşun/suşların yenisiyle değiştirilmesi, ambalaj
boyutu değişikliği, ruhsat devir işlemleri sonrasında veya 22 nci maddenin beşinci fıkrası doğ-
rultusunda ruhsatının askıda olma durumu kaldırılan ürünler için piyasaya sunulmadan önce;
ikinci fıkrada belirtilen belgeler sunulmaksızın Kuruma başvurularak satış izni alınması gere-
kir.”

“(5) Dünya Sağlık Örgütü veya Avrupa Birliği tarafından tanınan veya Sağlık Bakanlığı
tarafından kabul edilen halk sağlığı tehditlerine karşı acil durumlarda kullanılacak olan ve te-
dariği yalnızca kamu tarafından yapılacak beşeri tıbbi ürünler için Kurum, satış izninde söz
konusu ürünlerin piyasaya sunulabileceği kamu hizmeti veren sağlık kurum ve kuruluşlarına
ilişkin kısıtlamalar tanımlayabilir. Söz konusu kısıtlamalar satış izninde belirtilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Satış izni bulunan, izinli olup ruhsat başvurusunda bulunulmuş veya ruhsatlı olan
kan ürünleri için ruhsat/izin sahibi, ürününü piyasaya sunmadan önce 28 inci maddede yer alan
hususlara ilaveten Kurum tarafından yayımlanan kılavuza uygun olarak ürünün her serisi için
piyasaya sunum izni almak üzere Kuruma başvurur. 

(2) Piyasaya sunum izni öncesi, kan ürünlerinin veya kan ürünü içeren beşeri tıbbi ürün-
ler ile kan ürününün, beşeri tıbbi ürünün içeriğinde etkin veya yardımcı madde olarak bulun-
duğu hallerde; ürünlerin her serisi için ürüne göre belirlenen analizler, Kurum laboratuvarında
veya Kurum tarafından bu amaçla kabul edilmiş bir laboratuvarda yapılmış olmalıdır.
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(3) Kan ürünleri veya kan ürünü içeren beşeri tıbbi ürünlere piyasaya sunum izni alı-
nabilmesi için satışa sunulması talep edilen miktar ile aşağıda belirtilen belge ve bilgilerin Ku-
ruma sunulması ve ikinci fıkra uyarınca yapılan analizler ile birlikte mezkur belgelerin Kurum
tarafından uygun bulunması halinde ilgili beşeri tıbbi ürünlere piyasaya sunum izni verilir: 

a) Beşeri tıbbi ürünün ismi ve içeriği, 
b) Her seri bulk kan ürününün veya her seri bitmiş kan ürününün veya kan ürününün

beşeri tıbbi ürünün içeriğinde etkin madde olarak bulunmadığı hallerde kan ürünü olan yardımcı
maddenin her serisi için Kurum tarafından uygun görülmüş Sağlık Otoritesi tasdikli seri serbest
bırakma sertifikası (belgenin yurt dışından temin edilmesi halinde apostil şerhli/konsolosluk
onaylı), seri serbest bırakma sertifikasının sunulamaması durumunda Kurum tarafından ya-
yımlanan kılavuzda belirtilen belgeler,

c) Her seri bulk veya bitmiş ürün için onaylı analiz sertifikası, 
ç) Ruhsat sahibi ve uygulanabilir olduğu durumlarda lisansör veya üretici firma tara-

fından düzenlenmiş her serinin hangi ülke/ülkelerde satıldığını miktarları ile gösteren belge ile
henüz satılmadığı durumlar için satılmayan ürünlerin durumunun beyan edildiği belge, serinin
sadece ülkemize ithali söz konusu olduğu durumlarda ise ilgili seride kullanılan plazma ha-
vuzlarının her serisinin kullanıldığı diğer ürünlerin hangi ülke/ülkelerde satıldığını miktarları
ile gösteren belge,

d) Lisansör veya üretici firma tarafından düzenlenmiş plazma bağışında esas alınan ku-
rallar, plazmanın toplanma tarihi ve donör tipi (gönüllü, paralı) ve Kurumca talep edilen du-
rumlarda donörlerin listesinin sunulacağına dair taahhüt, 

e)  Kurum tarafından yayımlanan kılavuza uygun olarak hazırlanan ve her plazma ha-
vuzuna ait örnekler için HBsAg, HIV 1/2 ve HCV RNA testlerinin uygulandığını ve neticelerini
gösteren belgeler,

f) Her seri için donörlerin Kurumca belirlenen hastalıklar veya hastalıkların şüphesi
(Örneğin; Creutzfeld-Jacob (CJ) hastalığı gibi) yönünden güvenli olduğuna ve donörler ara-
sında bu hastalıklara sahip donör olmadığına dair üretici veya lisansör firma tarafından düzen-
lenmiş belge,   

g) Ruhsat sahibi ve uygulanabilir olduğu durumlarda lisansör veya üretici firma tara-
fından düzenlenen ve seri numarası belirtilen ürüne ait güncel varyasyon taahhüdü.”

“(5) Kan ürününün, beşeri tıbbi ürünün içeriğinde etkin maddeye ilave olarak yardımcı
madde olarak bulunduğu hallerde, kan ürünü olan yardımcı madde/maddelerin her serisi için
mevcut talep edilen belgelere ek olarak üçüncü fıkranın (b), (c), (e) ve (f) bentlerinde yer alan
bilgi belgelerin de Kuruma sunulması gerekmektedir.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) İzinli olup ruhsat başvurusunda bulunulmuş veya ruhsatlı olan immünolojik beşeri
tıbbi ürünlere piyasaya sunum izni alınabilmesi için piyasaya sunulması talep edilen miktar
bildirilerek aşağıda belirtilen belge ve bilgiler Kuruma sunulur:

a) Her seri için bulk veya bitmiş ürün için Kurum tarafından uygun görülmüş Sağlık
Otoritesi tasdikli seri serbest bırakma (batch/lot release) sertifikası (belgenin yurt dışından te-
min edilmesi halinde apostil şerhli/konsolosluk onaylı), seri serbest bırakma sertifikasının su-
nulamaması durumunda Kurum tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen belgeler,
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b) Her seri bulk veya bitmiş ürün için onaylı analiz sertifikası,
c) Ruhsat sahibi firma ve uygulanabilir olduğu durumlarda lisansör veya üretici firma

tarafından düzenlenen, ithal edilmek istenen ve seri numarası belirtilen ürüne ait güncel var-
yasyon taahhüdü,

(4) Kurum gerekli gördüğü hallerde üçüncü fıkranın (a) bendinde belirtilen seri serbest
bırakma (batch/lot release) sertifikasında yer alan analizlerin tümünün veya bir kısmının Kurum
laboratuvarınca yapılmasını talep edebilir.”

“(5) İzinli olup ruhsat başvurusunda bulunulmuş veya ruhsatlı olan immünolojik beşeri
tıbbi ürünler için başvuru kapsamında sunulan belgelerin ve izinli olup ruhsat başvurusunda
bulunulmuş ürünlerin analiz sonucunun uygunluğu halinde ilgili seriye piyasaya sunum izni
verilir.

(6) Satış izni bulunan ruhsatlı alerjen ürünler için ise; ruhsat sahibi, ürününü piyasaya
sunmadan önce ürünün her serisi için piyasaya sunum izni almak üzere Kurum tarafından ya-
yımlanan kılavuzda belirtilen bilgi ve belgelerle Kuruma başvuru yapılır. Ruhsatlı olan alerjen
ürünler için başvuru kapsamında sunulan belgelerin uygunluğu halinde ilgili seriye piyasaya
sunum izni verilir.

(7) Etkin madde/maddeleri insan kanı ya da plazmasından elde edilmeyen ancak üretim
prosesinde insan kanı ya da plazmasından elde edilen kan bileşenlerinin yer aldığı kan bile-
şenlerine dayalı beşeri tıbbi ürünlerin her serisi için ürüne göre Kurum tarafından belirlenen
analizler Kurum laboratuvarında veya Kurum tarafından bu amaçla kabul edilmiş bir labora-
tuvarda yapılmış olmalıdır. Söz konusu ürünler için Kurum tarafından yayımlanan kılavuzda
belirtilen bilgi ve belgelerle başvuru yapılır.

(8) Ülkemizde dolumu ve/veya üretimi yapılacak ruhsatlı veya koşullu olarak ruhsat-
landırılan (Acil Kullanım Onayı) aşılar ve immun serumların bitmiş ürünün her bir serisinin
piyasaya sunum izni için Kurum tarafından yayımlanan kılavuzda belirtilen bilgi ve belgelerle
başvuru yapılır.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölümünün başlığı “Koşullu ve İstisnai Du-
rumlarda Ruhsatlandırma, Zorunlu Lisans, Güven” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğe 37 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde
eklenmiştir.

“Güven
MADDE 37/A- (1)  Karşılaştırılabilir standartlara sahip diğer ilaç otoriteleri veya böl-

gesel ya da uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan önceki değerlendirmeler, Kurum tarafın-
dan yayımlanan kılavuza uygun olarak dikkate alınabilir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geleneksel Bitkisel
Tıbbi Ürünler Yönetmeliğinin geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddeleri gereği ara ürün izin bel-
gesine sahip olan veya ara ürün izin belgesine yönelik işlemleri devam ederken ruhsat başvu-
rusunda bulunulan ve beşeri tıbbi ürün kapsamında değerlendirilmesine karar verilmiş ve ruh-
satlandırılma süreci devam eden ürünler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren
iki yıl içerisinde ruhsatlandırma sürecinin tamamlanması zorunludur. Bu süre zarfında ruhsat
alamayan ürünlerin ara ürün izin belgesine sahip olanlarının izin belgeleri iptal edilir ve ruhsat
başvuruları iade edilir. Ara ürün izin belgeleri iptal edilen bu ürünlerin üretimine, ithalatına ve
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piyasaya arzına izin verilmez. Piyasada bulunan ürünler raf ömrü sonuna kadar piyasada bu-
lunabilir. Ruhsatlandırma işlemi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içe-
risinde tamamlanmayan ve izin belgesine sahip olmayan ürünlere ait ruhsat başvuruları da iade
edilir.” 

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“İmmünolojik beşeri tıbbi ürün veya kan ürünü ruhsat geçiş başvurusu
GEÇİCİ MADDE 3- (1) Etkin madde/maddeleri insan kanı ya da plazmasından elde

edilmeyen ancak üretim prosesinde insan kanı ya da plazmasından elde edilen kan bileşenle-
rinin yer aldığı kan bileşenlerine dayalı, hâlihazırda kan ürünü olarak ruhsatlandırılan beşeri
tıbbi ürünler için bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde Kuruma
immünolojik beşeri tıbbi ürün ruhsat başvurusu yapılır. Bu başvurular için, başvuru tarihinden
itibaren bir yıl içerisinde ruhsat değişiklik sürecinin tamamlanması zorunludur. Bu süre içinde
ruhsat değişiklik süreci tamamlanmayan beşeri tıbbi ürünler için 22 nci maddenin birinci fık-
rasının (h) bendi doğrultusunda ruhsat askıya alma işlemi uygulanır.

(2) Etkin madde/maddeleri insan kanı ya da plazmasından elde edilen kan bileşenlerinin
yer aldığı kan bileşenlerine dayalı, hâlihazırda immünolojik ürün olarak ruhsatlandırılan beşeri
tıbbi ürünler için 1/1/2024 tarihine kadar Kuruma kan ürünü beşeri tıbbi ürün ruhsat başvurusu
yapılır.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Alerjen ürünleri için geçici izin
GEÇİCİ MADDE 6- (1) Avrupa Birliğinde yer alan ülkelerden herhangi birinde üretilen

ve hali hazırda Avrupa Birliği üyesi ülkelerde piyasada bulunan alerjen ürünler, aşağıdaki ge-
rekliliklerin karşılanması kaydıyla 31/12/2024 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir:

a) Ek-1 doğrultusunda hazırlanmış Modül 1 ile geçici izin başvurusu yapılır. 
b) Modül 1’de yer alan başvuru formunun 6.15 ekinde yalnızca söz konusu ürünün ilgili

ülkenin piyasasında bulunduğunu gösterir güncel Farmasötik Ürün Sertifikası yer alır.
c) Kurum, ön değerlendirme sırasında Modül 1 ile yapılan alerjen ürün geçici izin baş-

vurusunu inceler ve başvurunun kabul edildiğini veya reddedildiğini başvuru sahibine resmî
olarak bildirir. Başvurunun kabul edildiğine dair bildirim geçici izin değerlendirme sürecinin
başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Geçici izin değerlendirme süreci en geç otuz gün içinde
sonuçlandırılır. Kurum dışı kuruluşların değerlendirmeleri için geçen süre; hafta sonu tatili
hariç olmak üzere resmî tatiller için geçen süre ve olağanüstü haller için geçen süre geçici izin
süresine dâhil edilmez.

ç) Ürüne ait KÜB, KT ve ambalaj bilgilerinde ruhsatlandırma süreci tamamlanana kadar
geçici izin tarihi, geçici izin numarası ve geçici izin sahibi bilgileri yer alır.

d) Geçici izin verilen ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için 28 inci maddede ve ilgili
kılavuzda yer alan gerekliliklere uygun olarak Kuruma başvurulur. 

e) Geçici izin verilen ürünlerin 6 ncı ve 8 inci maddeler doğrultusunda tüm modüller
sunularak yapılan ruhsat başvuruları, 12 nci madde doğrultusunda değerlendirilerek uygun bu-
lunması halinde bilimsel ve idari değerlendirme süreci başlatılır. Söz konusu sürecin de uygun
bulunması halinde ürün ruhsatlandırılır. Modül 1 ile yapılan ruhsat başvuruları için tüm mo-
düllerin sunularak başvurunun tamamlanması ve bilimsel ve idari değerlendirmesinin Kurum
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tarafından uygun bulunması halinde ürün ruhsatlandırılır. Ruhsatlandırılan ürünler için ruhsata
esas bilgiler ile ürünlerin piyasaya arz edilebilmesi için 28 inci maddede yer alan gerekliliklere
uygun olarak Kuruma satış izni başvurusunda bulunulur.

f) 31/12/2024 tarihine kadar tüm modüller ile başvurunun tamamlanması ve söz konusu
ürünlerin ruhsatlandırılması gereklidir. Bu süre zarfında ruhsatlandırma işlemi tamamlanmayan
veya ruhsat başvurusu usulden veya esastan reddedilen ürünlerin geçici izni iptal edilerek pi-
yasaya arzı durdurulur. Bu bent kapsamında başvurusu reddedilen ürünler için yeniden yapı-
lacak geçici izin başvuruları Kurum tarafından değerlendirmeye alınmaz.

g) Geçici izin verilen ve ruhsatlandırma süreci devam eden ürünlerin bilimsel değer-
lendirme sürecinde 18 inci madde hükümleri doğrultusunda başvurunun esastan reddedilmesi
halinde geçici izin iptal edilerek piyasaya arzı durdurulur ve piyasada olan ürünler Geri Çekme
Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda piyasadan çekilir.

Eşdeğer tıbbi ürün ve hibrit başvuruları
GEÇİCİ MADDE 7- (1) 31/12/2022 tarihine kadar yapılacak eşdeğer tıbbi ürün ve hib-

rit ürün ruhsat başvurularında ülkemizde ruhsatlı eşdeğer tıbbi ürünler referans tıbbi ürün olarak
kullanılabilir.

Onaylanmış kuruluş görüşü veya CE belgesi istenilen tıbbi cihazlar
GEÇİCİ MADDE 8- (1) Bu Yönetmeliğe uygun olarak ruhsat başvurusunda bulunulan

veya ruhsatlandırılan bütünleşik bir tıbbi cihaz ihtiva eden beşeri tıbbi ürünler için 26/5/2024’e
kadar  Ek-1’de belirtilen şekilde onaylanmış kuruluş görüşü veya CE belgesi sunulması zorunlu
olup mezkûr tarihe kadar yapılan ruhsat başvuruları ilgili kılavuz hükümlerine uygun olarak
yapılır.

Başvurunun usulden reddi
GEÇİCİ MADDE 9- (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 1/1/2023 tarihine

kadar uygulanmaz.
Klinik araştırmaların kabulü
GEÇİCİ MADDE 10- (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (m) bendinin (2) ve (3) nu-

maralı alt bentleri 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmaz.
Referans tıbbi ürün tanımı
GEÇİCİ MADDE 11- (1) Biyobenzer ve biyoyararlanım çalışmaları istisna olmak kay-

dıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (çç) bendi 1/1/2024 tarihine kadar uygulanmaz. Söz
konusu tarihe kadar bilimsel olarak kabul edilebilir etkililik, kalite ve güvenliliğe sahip olduğu
kanıtlanmış, etkin madde/maddeler açısından dünyada piyasaya ilk defa sunulmak üzere ruh-
satlandırılmış veya izin verilmiş beşeri tıbbi ürün referans tıbbi ürün olarak kabul edilir.

Ruhsatlı beşeri tıbbi ürün listesinde yer almayan beşeri tıbbi ürünler
GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik uyarınca Kurum resmi internet sayfasında

ilan edilen ruhsatlı beşeri tıbbi ürünler listesinde yer almayan ürünler için ruhsat sahipleri, Ku-
rumca belirlenen belgelerle birlikte 31/12/2022 tarihine kadar Kuruma başvurur. Başvuruları
uygun bulunan ürünler listeye eklenir. Listeye eklenmesi uygun görülmeyen veya 31/12/2022
tarihine kadar Kurumca belirlenen gerekliliklere göre başvuru yapılmayan ürünlerin ruhsatları
ise geçersiz sayılır.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürür-
lükten kaldırılmıştır.
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MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin BÖLÜM  I’ine 1.6. Çevresel Risk Değer-
lendirmesi alt bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bölümler eklenmiştir.

“1.7. Farmakovijilansa İlişkin Bilgi
1.7.1. Farmakovijilans Sistemi
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendine göre başvuru sahibinin

getireceği farmakovijilans sisteminin detaylı tanımlanması sağlanmalıdır. Bu yapılırken İlaç-
ların Güvenliliği Hakkında Yönetmelikte belirlenen gereklilikler ve format takip etmelidir.

1.7.2. Risk yönetim sistemi
Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendine göre başvuru sahibinin

oluşturacağı risk yönetim sisteminin detaylı tanımlanması uygun yerde yapılmalıdır. Bu yapı-
lırken İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik ve İyi Farmakovijilans Uygulamaları Kıla-
vuzunda belirlenen gereklilikler ve format takip edilmelidir.

1.8. Klinik Çalışmalara İlişkin Bilgi
Klinik araştırmaların Türkiye dışında yürütülmesi durumunda, İlaç ve Biyolojik Ürün-

lerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte düzenlenen etik gereklilikleri karşıladığına
ilişkin açıklamayı içeren başvuru sahibi beyanı sunulmalıdır. Beyan ‘Türkiye dışında yapılan
klinik çalışmalar İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik etik
gerekliliklerini karşılar’ ifadesini içermeli ve tüm deneylerin (protokol numarası) ve ilgili ül-
kelerin bir listesi ile sunulmalıdır.”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin BÖLÜM II’sinde yer alan 4. BİYOBEN-
ZER TIBBİ ÜRÜNLER alt bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“Türkiye'de ruhsat verilmiş referans tıbbi ürünü referans gösteren ve bu Ek’in Bölüm
I’inin 3.2. paragrafında tanımlanan bir biyolojik tıbbi ürün için veri koruma süresinin bitimin-
den sonra ayrı bir başvuru sahibi tarafından ruhsat başvurusu yapılması halinde aşağıdaki hu-
suslar geçerlidir:

- Sağlanacak bilgiler Modül 1, 2 ve 3'te istenilen bilgilerle (farmasötik, kimyasal ve bi-
yolojik veriler) sınırlı olmayacaktır ve biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlik verileriyle desteklenir.
Ek bilgilerin türü ve miktarı (toksikolojik ve diğer preklinik ve uygun klinik veriler) ilgili bi-
limsel kılavuzlar uyarınca vaka bazında belirlenir.

- Biyolojik tıbbi ürünlerin çeşitliliği nedeniyle Modül 4 ve 5'te öngörülen tanımlanmış
çalışmalar her bir biyolojik tıbbi ürünün spesifik özellikleri dikkate alınarak Kurum tarafından
talep edilir.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi, aynı
maddenin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı
alt bentleri ile aynı fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan “preklinik” ibareleri “klinik ön-
cesi” şeklinde ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendinde
yer alan “Preklinik” ibaresi “Klinik öncesi” şeklinde, Ek-1’inin Giriş ve Genel İlkeler bölü-
münün 9 uncu fıkrasında yer alan “Preklinik” ibaresi “Klinik öncesi” şeklinde, aynı ekin 5.
MODÜL 5: KLİNİK ÇALIŞMA RAPORLARI bölümünde yer alan “preklinik” ibaresi “klinik
öncesi” şeklinde ve “preklinikte” ibaresi “klinik öncesinde” şeklinde, aynı ekte yer alan “Prek-
linik” ibareleri “Klinik Dışı” şeklinde, “preklinik” ibareleri “klinik dışı” şeklinde ve “PREK-
LİNİK” ibaresi “KLİNİK DIŞI” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür. 
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Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumundan:

İLAÇ VE BİYOLOJİK ÜRÜNLERİN KLİNİK ARAŞTIRMALARI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/4/2013 tarihli ve 28617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlaç ve Bi-

yolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fık-

rasının (t) bendinde yer alan “Klinik araştırma” ibaresinden sonra gelmek üzere “(klinik çalış-

ma)” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ek-

lenmiştir.

“p) (o) bendi doğrultusunda, Uluslararası Harmonizasyon Komitesi (ICH) kurucu veya

daimi üyesi yetkili otoriteleri, Avustralya İlaç Otoritesi (TGA) veya İngiltere İlaç Otoritesi

(MHRA) tarafından izin verilen klinik araştırmalardan elde edilen veriler ile ilgili otoritelerin

araştırmaya özel düzenlediği iyi klinik uygulamaları denetimleri Kurum tarafından kabul edilir.

Bu otoritelerin dışında diğer sağlık otoriteleri tarafından izin verilen ve çalışmalardan elde edi-

len verilere ilişkin olarak söz konusu çalışma için Uluslararası Harmonizasyon Komitesi (ICH)

kurucu veya daimi üyesi yetkili otoriteleri, Avustralya İlaç Otoritesi (TGA) veya İngiltere İlaç

Otoritesi (MHRA) tarafından gerçekleştirilmiş iyi klinik uygulamaları denetim raporunun su-

nulamaması durumunda ilgili kılavuz gerekliliklerine uygun olarak Kurumca iyi klinik uygu-

lamaları denetimleri gerçekleştirilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Faz III veya III. Dönem: Faz III araştırma açısından uygun düzeyde etkililik ve gü-

venlilik verisine sahip araştırma ürününün, araştırmanın niteliğine ve mahiyetine göre seçilmiş,

yeterli sayıda gönüllü hastaya uygulanarak, etkililiği, emniyeti, yeni bir endikasyon araştırması,

farklı dozları, yeni veriliş yolları ve yöntemleri, yeni bir hasta popülasyonu ve yeni farmasötik

şekiller yönünden denendiği klinik araştırma dönemidir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(5) Faz I klinik araştırma merkezleri ile biyoyararlanım/biyoeşdeğerlilik çalışmalarının

klinik ve/veya biyoanalitik kısımlarının yürütüldüğü merkezlerde Kurum tarafından yapılan

denetimlerde tespit edilen eksikliklerin tamamlanması için merkezlere eksikliklerin niteliğine

uygun olarak süre verilir. Verilen süre sonunda giderilmeyen eksiklikler bulunması halinde faa-

liyet izin belgesi askıya alınabilir ya da iptal edilebilir. Merkezlerin, eksikliklerinin veya uy-

gunsuzluklarının giderildiğinin tespit edilmesi yönündeki talebine istinaden yapılacak inceleme

neticesinde, bu eksikliklerin veya uygunsuzlukların giderildiğinin anlaşılması halinde, merkezin

faaliyete geçmesine izin verilir.

(6) Kurum tarafından, klinik araştırmalar ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak

faaliyet gösterdiği tespit edilen merkezlerin faaliyet izin belgeleri kısmen ya da tamamen askıya

alınabilir veya iptal edilebilir.
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(7) Merkezin taşınması, yeni bir fiziki alanın dâhil edilmesi ve/veya mevcut bir alanın

kapatılması/taşınması gibi fiziki alan ile ilgili değişiklikler ile organizasyonel/yönetimsel de-

ğişikliklerin gerekçesiyle birlikte en kısa sürede Kuruma bildirilmesi gerekir. İlgili değişikliğin

yeni bir denetimi gerektirip gerektirmediği hususu başvurunun Kuruma ulaşmasından itibaren

en fazla 15 gün içinde merkeze bildirilir. Değişikliğin/değişikliklerin merkezin yeniden denet-

lenmesini gerektirdiği durumlarda merkez için tekrar denetim planlanır.

(8) Faaliyet izin belgesinin iptal edilmesi durumunda merkezin, söz konusu kararın

kendisine bildirildiği (EBS, KEP, e-posta) tarihten sonraki beş iş günü içinde faaliyet izin bel-

gesini Kuruma göndermesi gerekir.

(9) Faaliyet izin belgesinin askıya alınması/iptali kararına itirazlar, söz konusu kararın

merkeze bildirilmesinden sonraki altmış gün içerisinde Kuruma yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Uygunluk belgelerinin güncellenmesi

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce adına uygunluk belgesi

düzenlenmiş olan Faz I ve biyoyararlanım/biyoeşdeğerlik merkezleri, bu maddenin yayımı ta-

rihinden itibaren on iki ay içerisinde izin belgelerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek mec-

buriyetindedir.”

MADDE 6- Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi  1/1/2024 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı

yürütür.

—— • ——
İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 22/10/2020 tarihli ve 31282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul

Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci madde-

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müdür, Üniversitenin Psikoloji Bölümü öğretim elemanları arasından Psikoloji

Bölüm Kurulunun önerisi üzerine Rektörün uygun görüşü ve Mütevelli Heyetinin onayıyla üç

yıl süreyle görevlendirilir. Müdür yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Rektöre ve Mü-

tevelli Heyete karşı sorumludur.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Bölüm öğretim elemanlarından en fazla iki kişi.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinden:

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 9/7/2016 tarihli ve 29765 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Gıda
ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Yönetmeliğe aşağıdaki bentler eklen-
miştir.

“ğ) Kredi: Dersin AKTS olarak belirlenen kredisini,”
“s) Alan içi seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu program tarafından belirlenmiş

ve bu programın doğrudan kendi meslek alanıyla ilgili olan ve gerektiğinde ilişkili başka prog-
ramlar tarafından açılan dersleri de kapsayan seçmeli derslerin bütününü,

ş) Alan dışı seçmeli dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu programın meslek alanıyla doğ-
rudan ilgili olmayan, öğrencinin kendini farklı alanlarda geliştirmek üzere alabileceği seçmeli
dersleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders ve yarıyıl sonu sınavı ile bu sınavın yerine
geçecek benzeri faaliyetlerin süre ve tarihleri akademik takvim ile düzenlenir. Akademik tak-
vim, Senato tarafından karara bağlanır.”

“(4) Her yıl bahar yarıyılı bütünleme sınavları sonuna kadar bir sonraki eğitim-öğretim
yılında uygulanmak üzere ortak programlar dâhil olmak üzere varsa müfredat değişiklikleri
fakülte kurullarınca belirlenir ve Senato tarafından karara bağlanır.

(5) İlgili yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreçlere uygun olarak,
a) Ortak programlar dâhil olmak üzere okutulacak dersler, bu dersleri verecek öğretim

elemanları ve bu derslere ait bilgiler (değerlendirme araçları ve yöntemleri, yoklama bilgisi ve
benzeri) fakültelerin ilgili kurulları aracılığıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına iletilir.

b) Ortak programlar dâhil olmak üzere ilgili dönemde okutulacak dersler ve bu derslere
ait izlenceler öğrencilere duyurulmak üzere Üniversitenin ve ilgili fakültenin internet sitesinde
yayımlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Derslerin kredi değerleri AKTS kredisi olarak ilgili bölüm başkanlığı tarafından
tanımlanır ve Senato tarafından onaylanır.

(2) Müfredatta tanımlı her dersin AKTS kredisi olmak zorundadır.
(3) Bir lisans programının müfredatı, ilgili fakülte kurulunun kararı ve Senato onayıyla

kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders,
laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve
eş koşulları, derslerin yarıyıl başına toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere normal öğrenim sü-
resine dağılımı belirtilir.”

“(7) Öğretim programlarında haftalık ders ve uygulama/laboratuvar saatleri AKTS kre-
disi ile belirtilir.”
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MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24- (1) Lisans programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak

iki gruba ayrılır.
(2) Zorunlu dersler müfredatta tanımlanmış, öğrencinin almakla yükümlü olduğu ders-

lerdir. Bu dersler öğrencinin kendi diploma programı tarafından açılan dersler olabileceği gibi
bir başka diploma programı tarafından açılmış dersleri de içerebilir.

(3) Seçmeli dersler öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği; sayısı, kredi de-
ğeri ve ders grupları müfredatta tanımlanan derslerdir. Öğrenciler, seçmeli dersleri danışman
onayı ile diğer bölüm veya fakültelerce açılan zorunlu veya seçmeli derslerden alabilir.

(4) Nihai oran ilgili bölüm başkanlığınca belirlenmek koşuluyla öğrencilerin alacakları
alan dışı seçmeli derslerin toplam seçmeli dersler içerisindeki oranı en fazla %30 olabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “DD” ibareleri “D” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile
üçüncü fıkrasının (a) bendi ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, üçüncü fıkrasının (b)
bendi ile beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrencilerin yarıyıl ders yükü, ders de-
vamlılığı konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla ve akademik danışmanının
onayıyla 40 AKTS kredisini aşmamak koşuluyla artırılabilir.”

“(5) Öğrencilerin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Gerekçeli du-
rumlarda bu yük, akademik danışmanın onayı ile azaltılabilir. Öğrenciler başarısız oldukları
ve/veya almadıkları alt sınıf derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zorundadır.

(6) Son sınıf öğrencilerine kredi sınırlaması uygulanmaz.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve ikinci fık-

rasının (c) ve (d) bentlerinde yer alan “CC” ibareleri “C” olarak, birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “DD” ibaresi “D” olarak, birinci fıkrasının (d) bendi ile ikinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) F, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.”
“ç) F, NA, W, U veya eşdeğeri not alınmış tüm derslerin tekrarlanması gerekir.”
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin başlığı “Ortalamaya dâhil olmayan

dersler” olarak, birinci fıkrasında yer alan “Program dışı dersler” ibaresi “Ortalamaya dâhil ol-
mayan dersler” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve yedinci fıkra-
ları aşağıdaki şekilde, on ikinci fıkrasında yer alan “(FF) veya (FD)” ibaresi “F”, “(DC, DD)”
ibaresi “(C-, D)”, on beşinci fıkrasında yer alan “CC” ibaresi “C” olarak değiştirilmiştir.

“(4) Bir dersteki başarı değerlendirmesi; yapılması zorunlu olan ara sınav ve yarıyıl so-
nu sınavının yanı sıra, dersin türüne göre laboratuvar/atölye/stüdyo çalışması, ödev, küçük sı-
nav, makale çalışması, vaka takdimi, proje rapor ve sunumu, ders ve uygulamalara katılım şek-
linde ölçütler üzerinden yapılır. Ölçmenin her ders için nasıl yapılacağı, ilan edilen ders izlen-
celerinde belirlenir.

(5) İlgili yarıyılda açılan her ders için en az bir dönem içi (ara sınav, ödev, sunum ve
benzeri) ve en az bir dönem sonu (final sınavı, ödev, sunum ve benzeri) değerlendirmesi ya-
pılmak zorundadır. Ders değerlendirme kriterleri ders izlencesinde öğrencilere dönem başında
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sunulmak zorundadır. Sadece uygulamadan oluşan derslerde dönem içi değerlendirme aran-
mayabilir. Yapılan her değerlendirmenin sonucu (ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, ödev, sunum
ve benzeri) en geç on iş günü içerisinde öğrencilere duyurulmak zorundadır.”

“(7) Ara sınav uygulanan derslerde ara sınavların tarih, gün ve saatleri dersi veren öğ-

retim elemanlarının önerileri alınarak bölüm başkanlıkları tarafından düzenlenir. Dekanlıklarca

Üniversite internet sitesinde ilan edilmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ilgili yarıyılın

ilk iki haftası içerisinde gönderilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış, beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde, altıncı fıkrasında yer alan “FF” ibaresi “F”, sekizinci

fıkrasında yer alan “AA, BA, BB, CB, CC” ibaresi “A, A-, B+, B, B-, C+, C” olarak; “DC,

DD” ibaresi ise “C-, D” olarak değiştirilmiştir.

“(5) Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayısı aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu Sayısal Değer Tanım Puan

A 4,00 Pekiyi 90-100

A- 3,70 Pekiyi 85-89

B+ 3,30 İyi 80-84

B 3,00 İyi 75-79

B- 2,70 İyi 70-74

C+ 2,30 Orta 65-69

C 2,00 Orta 60-64

C- 1,70 Koşullu geçer 55-59

D 1,30 Koşullu geçer 50-54

F 0 Başarısız 0 ”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “AA,

BA, BB, CB, CC” ibaresi “A, A-, B+, B, B-, C+, C” olarak, ikinci fıkrasında yer alan “DC ve

DD” ibaresi “C-, D” olarak, dördüncü fıkrasının (c) bendinde yer alan “DD” ibaresi “D” olarak,

üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan “FF, FD” ibareleri “F” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 39- (1) Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 2,00’ın altında

olan öğrenciler takip eden yarıyıl boyunca başarısız olarak tanımlanır.

(2) Başarısız durumda olan öğrenciler “başarısız öğrenci” durumuna düştükleri ilgili

yarıyılda başarısız olup tekrar almak zorunda oldukları derslere ek olarak normal kredi yükü

olan 30 AKTS’yi aşmayacak şekilde yeni ders alabilirler.

(3) Başarısız öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için takip eden yarıyılda genel not or-

talamasının en az 2,00 olması gerekir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde

yer alan “DD” ibaresi “D” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16- Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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Mudanya Üniversitesinden:
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mudanya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uy-

gulama 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; Mudanya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organla-
rının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

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

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Merkez (MUDÜTÖMER): Mudanya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve

Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Mütevelli Heyet: Üniversitenin Mütevelli Heyeti,
ç) Rektör: Mudanya Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Mudanya Üniversitesini,
e) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancılara ve iki veya çok dilli Türklere Türkçe öğret-

mek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve
bu amaçla ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak; seminer, kurs, sertifika programları
ve toplantılar düzenlemek, yayın faaliyetlerinde bulunmak.

b) Türkçe öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak programlar hazır-
layıp yöntemler geliştirmek.

c) Yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek olan veya sadece Türkçeyi öğretmek
isteyen yurt içi veya yurt dışından uluslararası öğrencilere yüz yüze veya çevrim içi Türkçe
öğretmek, sınav yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre sertifika ve diploma vermek.

ç) Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılmak üzere dil öğretimine yönelik öğretim
araçlarını hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak, bu amaçla yurt içi
ve yurt dışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.

d) Çağının teknolojik gelişmelerini takip ederek eğitim öğretim modellerini buna göre
yapılandırmak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkçe ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, yapılan araştırmaları du-

yurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.
b) Türkçeyi öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt

içinde geziler düzenlemek, alanla ilgili yapılacak çalışmalar neticesinde öğretim elemanlarına
ve öğrencilere ödüller vermek.

c) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü son sınıf öğrencilerine ve mezunla-
rına, Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili ve yabancı dil ile bağlantılı bölümlerindeki son
sınıf öğrencilerine ve mezunlarına, yurt içinde veya yurt dışında Türkçeyi, yabancı dil olarak
öğretmek isteyenlere mesleki tecrübe kazanmalarına yönelik teorik ve uygulamalı programlar
düzenlemek, staj yaptırmak, bu çalışmalar kapsamında ilgili mevzuat hükümlerine göre serti-
fikalar vermek.

ç) Türkçe öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını ve sınavlarını
hazırlamak, bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversite ve
dil merkezleriyle iş birliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının
paylaşımını sağlamak.

d) Türkçe öğretiminin verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi
arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

e) Türk Dili ile ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek; kamu veya özel kurum ve ku-
ruluşların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre yabancı
dil olarak Türkçe kursları ve sertifika programları düzenlemek.

f) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.
g) Türkçe öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve ulus-

lararası projelere ortaklık ve/veya ev sahipliği etmek.
ğ) TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin ülkeye, şehre ve Üniver-

siteye alışmalarını ve uyumlarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler, geziler dü-
zenlemek, koro, konuşma kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.

h) Türk Dilinin öğretimine hizmet ve eş güdümü artırmak amacıyla yurt içindeki diğer
TÖMER’ler ve yurt dışında Yunus Emre Enstitüsü ile müşterek veya ev sahibi olarak dil ve
kültür organizasyonları düzenlemek, müsabakalar tertip etmek ve bu tür organizasyonlara ka-
tılmak.

ı) Üniversitenin ilgili bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarında öğrenim gören
öğrencileri, Türkçenin yabancılara öğretilmesi alanında araştırma yapmaya yöneltmek ve araş-
tırmalarına destek olmak.

i) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini
gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya
bu tür projelere katkıda bulunmak.

j) Üniversitenin diğer uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak ilgili mev-
zuat hükümlerine göre yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, kon-
feranslar, kongreler, toplantılar ile sertifikalı ve sertifikasız eğitim programları düzenlemek.

k) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak, gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapmak, proje ve eğitim faaliyetlerinin gerçekleşmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yarar-
lanmak.
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l) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere

katkıda bulunmak.

m) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli nitelikte ve yeterli sayıda personel ça-

lıştırmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları oluşturmak, araştırma, inceleme yap-

mak.

n) Dil kütüphanesi ve Türkçe simülasyon, artırılmış gerçeklik uygulamalarının yapıla-

cağı teknolojik bir dil sınıfı kurmak.

o) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv merkezi oluşturmak.

ö) Merkezin amacı ile ilgili diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Rektör tarafından, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin tam zamanlı akademik per-

soneli arasından üç yıl süreyle görevlendirilir.

(2) Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(3) Müdür, Merkez faaliyetlerinde kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim

elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektö-

rün onayına sunar. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya

Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder.

(4) Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında buluna-

madığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir

Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek, kurullara başkanlık etmek ve kurullarda alınan

kararları uygulamak.

b) TÖMER’in Merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve so-

rumlulukları üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

c) TÖMER’in araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan genel ihtiyaçları ve

bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmek.

ç) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alı-

nan kararları uygulamak.

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.
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f) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe
taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul
edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Mütevelli Heyetin onayına sun-
mak üzere Rektörlüğe iletmek, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağla-
mak ve izlemek.

g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, gö-
revlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grup-
larını oluşturma tekliflerini Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-
nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Merkezin faaliyet alanında çalışmış veya
bu konularda tecrübesi olan ve gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek tam zamanlı akademik
personel ile kendi alanlarında uzman tam zamanlı akademik personel arasından, Müdürün tek-
lifi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen dört kişi ile birlikte toplam beş kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görev-
lendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, Müdürün teklifi üzerine yenileri gö-
revlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla
alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı
oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.
b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.
c) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe tas-

lağını görüşmek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.
ç) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,

çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.
d) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili karar al-

mak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
e) Merkezi ilgilendiren düzenleyici işlemleri hazırlamak.
f) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağla-

mak.
g) Merkezde görev yapacak aday öğretim elemanlarının yetiştirilmesi ilkelerini belir-

lemek.
ğ) Merkezde görev yapmakta olan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programla-

rını düzenlemek.
h) Birimlerin kurulması ile ilgili esasları belirlemek.
ı) Merkezde eğitim, araştırma ve yayım çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim

koordinatörlükleri ve komisyonları kurmak.
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i) TÖMER merkez ve şubelerinde uygulanacak ücretler ve indirimlerle ilgili Rektöre
önerilerde bulunmak.

j) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda
Müdüre, Rektöre ve Mütevelli Heyete önerilerde bulunmak.

k) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubelerin kuruluş ve işleyişi hakkında ilkeleri be-
lirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

l) Merkezin faaliyet alanlarında iş birliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için
gerekli düzenlemeleri yapmak.

m) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke-
lerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

n) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, Müdürün önerisi
üzerine Rektör ve Mütevelli Heyet tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mudanya Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2021/22)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2022/25)

MADDE 1- 27/6/2021 tarihli ve 31524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiğ Süt
Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2021/22)’nin 5 inci
maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Destekleme döneminde her türlü denetim ve soruşturma nedeniyle veri giriş yetkisi
iptal edilen üretici/yetiştirici örgütlerine üye/ortak yetiştiricilerin; desteklemeye esas başvuru
ve diğer tüm iş ve işlemleri varsa veri giriş yetkisi bulunan başka bir üretici/yetiştirici örgütünce
yapılır, üyelerin/ortakların veri giriş yetkisi iptal edilen üretici/yetiştirici örgütünün dışında
herhangi bir üyeliği/ortaklığı yoksa esas başvuru ve diğer tüm iş ve işlemleri il/ilçe müdürlü-
ğünce yürütülür.”

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
 

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11476 

—— • —— 
Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11165 
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Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11441 

—— • —— 
Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11442 

—— • —— 
Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11443 
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Düzce 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11462 

—— • —— 
Düzce 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

 
 11463 
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Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 11525 

—— • —— 
Büyükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinden: 

 
 11526 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

30 ADET 24 PORT SWİTCH VE 30 ADET 48 PORT SWİTCH SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ihtiyacı 30 adet          

24 Port Switch ve 30 adet 48 Port Switch işinin teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname, Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 05.10.2022 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dış zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5- Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

8- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 

Talep Takip No: BSD2SH7KAZ 

    11414/1-1 
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1 ADET OTOMATİK SELÜLOZ TAYİN CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Eskişehir Bölge Müdürlüğünden: 

Ofisimizce Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü ihtiyacı 1 adet 

Otomatik Selüloz Tayin Cihazı ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar dahilinde Açık 

Teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. İstekliler ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler 

ve devamında sözlü olarak tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. İhale dokümanı, Ofisimiz www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. İhaleye teklif verecek olan firmaların 130,00 TL şartname 

bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan 

paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış zarfa konulması 

zorunludur. 

2- Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İç zarfta yalnızca teklif 

edilen fiyatın yazılı olduğu teklif mektubu, dış zarfta ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname 

ile eklerinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ek şartlarda ve var ise teknik şartnamede belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3- Teklifler, 30/09/2022 Cuma Günü, en geç saat 12.00’ye kadar Devlet Malzeme Ofisi 

Eskişehir Bölge Müdürlüğü’nde bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4- Teklifler ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. Opsiyon süresi teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

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

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

6- Teklif edilen ürünlerin marka, model, teslim süresi ve menşei teklif mektubunda 

belirtilecektir. 

7- Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra dış zarf muhteviyatını oluşturan belgeler incelenecektir. Uygun olmayan teklifler 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Bu inceleme sonucunda belgeleri istenilen şartlara 

uygun olduğu tespit edilen firmaların ürü Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar 

Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Kurum teknik değerlendirmesi olumlu sonuçlanan firmaların iç 

teklif zarfları Komisyonumuzca belirlenecek başka bir tarihte açılacaktır. 

8- İhale konusu ürünler tamamına teklif verilecektir. İhale kısmi teklife açık değildir. 

9- Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi 

gereğince istisna kapsamındadır. 11351/1-1 
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

1. İHALENİN KONUSU: 

Mülkiyeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait, aşağıda mahalle, ada, parsel numarası, 

tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı 

belirtilen taşınmazların satışı işidir. 

Mahalle Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Rayiç Bedeli Muhammen Bedel Geçici Teminat 

Beştepe 9682 2 2.089,19 m² 
Konut (E:1.50 

Yençok: 8 Kat) 
4.300,00 TL 8.983.517,00 TL 270.000,00 TL 

Beştepe 9682 3 2.089,19 m² 
Konut (E:1.50 

Yençok: 8 Kat) 
4.300,00 TL 8.983.517,00 TL 270.000,00 TL 

2. İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:  

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 

ayrı ayrı yapılacaktır. 

3. İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ: 

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihaleye ait şartnameyi, Gaziantep Büyükşehir 

Belediyesinin web adresinden (https://www.gaziantep.bel.tr/tr/ihaleler) temin edeceklerdir. Çıktısı 

alınan şartname, ihaleye teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak ihale dosyasına 

konulacaktır.  

İhale şartname bedeli 250,00.-TL olup, bu bedel Belediyemiz veznesine veya 

Belediyemizin aşağıda iban numarası belirtilen hesabına yatırılabilecektir.  

4. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:  

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, istekli oldukları taşınmazla ilgili geçici teminatı, 

Türkiye Vakıflar Bankası TR22 0001 5001 5800 7290 4046 01 IBAN nolu Belediyemiz banka 

hesabına yatırabileceği gibi bankalar veya özel finans kurumlarından alacakları, süresiz banka 

teminat mektubu da sunabilirler.  

5. İHALENİN SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ: 

Söz konusu yerlerin ihalesi 05.10.2022 Çarşamba Günü Saat 15:00 ‘de Gaziantep 

Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümence) 

yapılacaktır. 

İhaleye iştirak edeceklerin, aşağıda istenilen belgelerle birlikte İhale İşleri Şube 

Müdürlüğüne 05.10.2022 Çarşamba Günü Saat 12:00 ‘e kadar sıra alındılar karşılığında vermeleri 

ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. 
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6. İSTENİLEN BELGELER: 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

- A. İÇ ZARF 

Teklif mektubundan oluşur. Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel 

kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul 

edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan 

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

reddedilecektir. 

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine 

isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli 

tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir. 

- B. DIŞ ZARF 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir, 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) Gerçek kişiler için Türkiye’de kanuni ikametgâhı olduğuna dair belge (Nüfus 

Müdürlüğü’nden veya e-Devlet ‘ten temin edilecek), 

c) Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermesi ve telefon numarası 

bildirmesi,  

ç) Tüzel kişiliğin Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge (İhale 

tarihinin olduğu yıla ait olacak) 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,  

e) Vekaleten ihaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter 

tasdikli vekaletname ile imza sirküsü, 

f) İstekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname, 

g) Şartnamenin satın alındığına dair makbuzun aslı, 

ğ) Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka 

teminat mektubu, 

h) Belediyemize borcu olmadığına dair belge (İhale ilan tarihinden sonra alınmış) 

C) DIŞ ZARFIN KAPATILMASI  

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine 

isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarfta 

olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenip imzalanması gerekmektedir. 

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur. 

 11464/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
1 Adet Akış Sitometri Cihazı Alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 

maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı Kararname ekinin 19 uncu maddesi uyarınca belli istekliler arasında ihale 
usulü ile ihale edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün 
istekliler teklif vermeye davet edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2022/974735 
1- İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. Kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 297 61 36-0312 297 61 38 
c) Elektronik posta adresi : bilars@hacettepe.edu.tr. 
2- Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Akış Sitometri Cihazı Alımı 
b) Teslim yeri : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi 
c) Teslim tarihi : Yükleniciye siparişin tebliğinden 90 takvim günü içinde 
3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinasyon Birimi Satınalma Komisyon Odası 
b) Tarihi ve saati : 10.10.2022 Pazartesi günü saat 14:00 
4- Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1.Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 
Adayların aşağıda yer alan belgeleri, ön yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları 

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

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2.Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 
imza 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3.Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
4.1.4.Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.5.Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartnamesi ekinde yer alan 

standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.6.Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge. 
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Adayın iş ortaklığı olması halinde (4.1.1), (4.1.2.), de yer alan belgelerin her bir ortakça 
ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler istenmeyecektir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunar. Bu belgeler şunlardır: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
4.3.2.1.Teknik bilgilerin, yer aldığı teknik dokümanlar/kataloglar istekli tarafından 

sunulmalıdır. Sunulan dokümanın/kataloğun her sayfası istekli tarafından kaşelenip imzalanmış 
olarak sunulacaktır. 

4.3.2.2. İstekli tarafından, önerilen ürün ile ilgili teknik şartnamede yer alan teknik 
kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla, teknik şartnamenin tüm maddelerine şartnamedeki 
sıraya göre cevap verilecektir. Bu cevaplar “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi ”başlığı 
altında istekli firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi/kişiler tarafından tüm sayfaları 
imzalı ve kaşelenmiş olarak sunulacaktır. Bu dokümanda teklif edilen ürünün, marka ve modeli 
yer almalıdır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında herhangi bir uyumsuzluk bulunursa, 
isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde sıra numarasına göre "evet-hayır" 
"okundu-anlaşıldı" ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir. 

İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur. 

5- İhale Ön Yeterlik Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı 
isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 50.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhiye ya da TR 
960001200154100006000107 numaralı Halkbank A.Ş. Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi hesabına 
vergi numarasını bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe 
Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
Bürosundan satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 10.10.2022 Pazartesi günü saat 

14:00’a kadar Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Satınalma Bürosu’na elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak başvuruda bulunamaz. 
9- Söz Konusu İhale KİK hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 

Kararname eki hükümlerine göre yapılacaktır. 11366/1-1 
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ALTYAPI YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kırşehir Mucur Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan, Kırşehir Mucur Organize Sanayi Bölgesine ait altyapı yapım 

işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne indirim 

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

1- İdarenin Adresi : Yenice Mah. Milli Egemenlik Cad. No:10 Mucur/ 

KIRŞEHİR 

2- İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesine ait yol, içmesuyu, atıksu, 

yağmursuyu ve telekom inşaatlarından müteşekkil 

altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : Mucur / KIRŞEHİR 

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

en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe 

başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 15/12/2023 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) Keşif Bedeli (2022/3 B.F. ile) : 40.544.300 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.216.329 TL 

3- İhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

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

Salonu Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 11/10/2022- Saat 10:00 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 
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4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

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

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

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

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

drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

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

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

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

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

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

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

bankalardan alınacak belge. 

D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin 

yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve 

sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali 

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

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu 

gösteren, standart forma uygun belge, 

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

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen 

işler için düzenlenen iş bitirme belgesinin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge. 
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G) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

H) Keşif bedelinin % 3’ü oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

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

I) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

J) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

K) İç Zarf. 

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

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf, kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10:00’a kadar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 6.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

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

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

Kırşehir Mucur Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Yenice Mah. Milli 

Egemenlik Cad. No:10 Mucur/KIRŞEHİR adreslerinde görülebilir veya 1000 TL karşılığı Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir 

Yolu 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

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

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

Bakanlığınca konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11- Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 

 11415/2-1 
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DİKİLİ AĞAÇLAR AÇIK ARTIRMALI ELEKTRONİK  

İHALE YÖNTEMİ İLE SATILACAKTIR 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Marmaris Orman İşletme Müdürlüğünden: 

Kanun Kapsamı    : 2886 

Bölge Müdürlüğü  : MUĞLA OBM //     İşletme Müdürlüğü  : Marmaris  OİM 

İhale Tarihi          : 29.09.2022  //    İhale Saati :  10:30 

Sıra 

No 
Şefliği Cinsi Bölme No P.No Adet m³/Ster 

Muhammen 

Bedeli 

Geçici 

Teminat 

1 KARACA İbreli Dikili Ağaç 99/131 1287 4966 1.795,266 470,00 25.313,00 

2 DATÇA İbreli Dikili Ağaç 300/349/348/328/327/326 1288 97154 12.637,583 351,00 133.074,00 

3 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 77/79/78/94 1289 32663 4.701,706 260,00 36.673,00 

4 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 75/89/91 1290 34282 5.555,730 270,00 45.001,00 

5 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 86 1291 4897 2.472,642 600,00 44.508,00 

6 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 116/147 1292 17133 6.836,448 750,00 153.820,00 

7 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 120 1293 21807 6.044,259 340,00 61.651,00 

8 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 121 1294 15442 4.278,020 360,00 46.203,00 

9 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 126 1295 10791 2.504,112 300,00 22.537,00 

10 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 154 1296 11746 1.747,422 330,00 17.299,00 

11 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 179 1297 3587 632,411 390,00 7.399,00 

12 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 182 1298 10370 2.857,257 330,00 28.287,00 

13 HİSARÖNÜ İbreli Dikili Ağaç 184/206/186/185 1299 36564 5.231,632 270,00 42.376,00 

 TOPLAM    301402 57.294,488  664.141,00 

1) İşletme Müdürlüğümüz tarafından yukarıda belirtilen tarih, saat ve adreste tabloda 

belirtilen Dikili Ağaçlar Açık Artırmalı Elektronik ihale yöntemi ile satılacaktır.   

2) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgi https://esatis .ogm.gov.tr/ ve  https://www.ogm.gov.tr 

adreslerinden temin edilmelidir.  

3) Teminat tutarını Banka yolu ile gönderecekler için Ziraat Bankası Marmaris Hesap No: 

TR82 0001 0002 0429698424 50 01 Açıklamaya Müşteri VKN veya TCKN ile teminat yatırılmak 

istenen Parti No belirtilmelidir.  

İrtibat İçin: 

Adres : Kemeraltı Mah.Atatürk Bulv.No:16 Marmaris/MUĞLA 

Telefon : 0(252) 41210 08 

Fax No : 0(252) 412 83 74 

 11066/2-2 
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3 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Elektrik Malzemeleri (3 kalem) mal alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 

Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Mal, Hizmet 

Alımları ve Yapım İşleri İle İlgili Yönetmelik’in 17. Maddesine Göre Açık İhale Usulü İhale 

Edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1- İdarenin 

a) Adı : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi Başkanlığı 

b) Adresi : Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak 

Sokak No:2 67090 Zonguldak 

c) Telefon ve Faks Numarası : 0372259 47 64 - 0 372 259 19 00 

ç) İhale Dokümanının Görülebileceği 

    ve Satın Alınabileceği Yer : 1-TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa 

Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 

ZONGULDAK 

  2-TTK Ankara İrtibat Şube Müdürlüğü 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 68. Sokak 

No: 22 Bahçelievler/ANKARA 

d) Tekliflerin verileceği yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Teklif Alma 

Birimi Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. 

No: 125 ZONGULDAK 

e) Elektronik Posta Adresi : safure.aydogdu@taskomuru.gov.tr 

2- İhale Konusu Alımın/ Hizmetin 

a) Dosya No : 2219052 

b) IKN : 2022/958817 

c) Niteliği, Türü, Miktarı : Elektrik Malzemeleri(3 Kalem) 

ç) Teslim Yeri / İşin Yapılacağı Yer : TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarlarıdır. 

d)İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için 

gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının 

tebliğinden itibaren teslim süreleri başlayacaktır. 

e) Teslim Tarihi/ İşin Süresi : 70 gün 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı Yer : TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Toplantı 

Salonu 

b) Tarih ve saati : 11.10.2022 15:00 

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler ile Yeterlilik Değerlendirmesinde 

Uygulanacak Kriterler : 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

4.1.1 a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
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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 veya sicil 

tastiknamesi 

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

belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.3. İdari Şartname eki standart forma uygun geçici teminat mektubu veya idari 

şartname 29.1. maddede belirtilen teminatlar, 

4.1.4. İdari Şartnamenin 7.3 ve 7.4 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Alım 

İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde Bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7 Alt Yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, isteklinin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

4.1.9.Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge, 

4.1.10. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında 

gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan 

şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini 

tevsik eden belge, 

4.1.11 Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan 

yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi. 

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin 

sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, 
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bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt 

edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler 

topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 7.1 inci maddenin (ı) 

bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.7.1 inci maddenin (i) bendinde belge istenilmesi 

durumunda her iki ortağında belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur. 

5- Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin taşıması Gereken 

Kriterler 

6- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ile teknik şartnamede sunulması gerektiği 

belirtilen belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 

6.1 Gerekli belgeler teknik şartnamede belirtilmiştir. 

7- Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

8- Bu ihalede Kısmi teklif verilebilecektir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarı için kısmi teklif 

kabul edilmeyecektir. 

9- Bu ihaleye sadece Yerli istekliler katılabilecektir. Ayrıntılı bilgiye idari şartnameden 

ulaşılabilir. 

10- İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

11- Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar TTK Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Teklif Alma Birimi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da 

gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

12- Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 fiyat avantajı 

uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif 

ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur. 

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

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

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

14- Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120(yüzyirmi) takvim 

günüdür. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

16- Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 

İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı 

Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama 

işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 

15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

17- Diğer hususlar: 

İlan olunur. 11343/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğünden:  

8 adet Komple Diş Üniti alımı işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 

bendi ile geçici 4. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli 2003/6554 

sayılı Kararname eki esaslarının 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale usulüyle ihale 

edilecektir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif 

vermeye davet edilecektir. 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2022/959532 

1- İdarenin 

a) Adresi : Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İncivez / ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : 0 372 291 1269 Faks: 0 372 257 4579 

c) Elektronik posta adresi : - 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : http://w3.beun.edu.tr/ 

2- Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 adet Komple Diş Üniti 

b) Teslim [yeri/yerleri] : ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene 

Radyolojisi Bölümü Kozlu / ZONGULDAK 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 100 (yüz) 

takvim günüdür. 

3- Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak 

Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü Personel 

Yemekhanesi İncivez / ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17/10/2022 Pazartesi günü – Saat: 14:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

a) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza 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, bu 

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

ç) Şartnamenin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
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e) Adayın ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi, 

f) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest 

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma 

uygun belge, 

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

kriterler: 

4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

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

kriterler: 

4.3.1. Teklif veren firma, teklif etmiş olduğu diş ünitesine ait garanti süresi bitiminden 

itibaren en az 8 (sekiz) yıl süre ile geçerli olmak üzere döviz bazında yedek parça fiyat listesi 

teklif dosyasında olacaktır. 

4.3.2. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı şartnamedeki sıraya göre 

cevap verecektir. Bu cevaplar ‘’………….. menşeili ………….. marka ……….. model cihazı 

teklifimizin şartnameye Uygunluk Belgesi” başlığı altında teklif veren firmanın başlık kağıdına 

yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak teklif dosyasında olacaktır. Teknik 

şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görüleceği belirtilecek ve doküman üzerinde 

teknik şartname maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar doküman ile karşılaştırıldığında 

herhangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır. Şartnameye uygunluk 

belgesi hazırlamayan ve şartnamedeki istenilen özellikleri sağlamayan firma teklifleri red 

edilecektir. 

4.3.3. Cihaza ait TITUBB’de onaylı olduğuna dair belge teklif dosyasında olacaktır. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

6- Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. İhale dokümanı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Projeleri Birimi İncivez/ZONGULDAK adresinden görülebilir ve 100,00.-

TL (Yüz Türklirası) karşılığı B.E.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın (Ziraat Bankası 

Zonguldak Şubesi TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11) nolu hesabına yatırılan bedelin makbuzu 

ile yine aynı adresten satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın alması zorunludur. 

7- Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 17/10/2022 Pazartesi günü Saat 

14:00’a kadar Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Projeleri Birimi İncivez / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9- Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı Kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 11342/1-1 
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İBRELİ DİKİLİ AĞAÇ SATILACAKTIR 
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğünden: 

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
Tarihi 29/09/2022 

Saati 10:00 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TAŞAĞIL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 
Yeri esatis.ogm.gov.tr 

 

Sıra 

No 
Deposu Cinsi 

Boy 

(m) 

Miktarı Parti 

Sayısı 

Muhammen 

Bedeli TL 

Geçici 

Teminat TL Adet m3/Ster/K 

1 KARABÜK OİŞ 
İbreli Dikili 

Ağaç 
 3885 3240.975 1 1.350,00 131.259,00 

2 
BURMAHAN 

YAYLA OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 7691 8105.324 2 1.399,00 340.180,00 

3 
BURMAHAN 

YAYLA OİŞ 

İbreli Dikili 

Ağaç 
 7762 3106.577 1 1.401,00 130.569,00 

4 KARABÜK OİŞ 

Yapraklı + 

İbreli Dikili 

Ağaç 

 6158 3788.293 1 1.200,00 136.379,00 

 TOPLAM   2549 18241.169 5 5.350,00 738.387,00 

1- İşletme Müdürlüğümüz satış yerlerinde bulunan yukarıda özellikleri yazılı 5 adet parti 
yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanuna göre açık artırma usulü ile satılacaktır. 

2- İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek 
kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati 
değişse de ihale ilan edilen saatte yapılacaktır. 

3- Bu satışa ait ilan, Satış Öncesi Bilgi Cetveli ve şartnameler OGM internet sitesindeki 
(www.ogm.gov.tr) İHALELER bölümünde, İşletme Müdürlüğümüz ve müstakil Şefliklerimizde 
görülebilir. 

4- Müşteriler geçici teminat yatırmadıkları partilere pey süremezler. İhaleye katılacakların 
pey sürecekleri partiler için en az % 3 oranında geçici teminatlarını en geç ihale saatine kadar 
İşletme Müdürlüğümüz veznesine veya banka hesabına yatırmaları gerekmekte olup, geçici 
teminatı yatırarak İhale Başvuru Formunu imzalayanlar şartname hükümlerini kabul etmiş 
sayılacaktır. 

5- Satışa iştirak edeceklerin Odun Ürünleri / Odun Dışı Orman Ürünleri Açık Artırmalı 
Satış Şartnamesinin 3 üncü maddesinde yer alan belgeleri ibraz etmesi zorunludur. 

6- Tomruk, tel direği, maden direği, kabuksuz kağıtlık ve sanayi odununun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 40 ’u ile vergi, fon ve harçlar karşılığı peşin olarak 
alınacaktır. Vadeli satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

7- Kabuklu kağıtlık, lif-yonga odunu, sırık, çubuk ve yakacak odunun vadeli açık 
artırmalı satışlarında mal bedelinin % 30'i ile vergi, fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Vadeli 
satışlarda 7 aya kadar vade süresi uygulanacaktır. 

8- Dikili ağaç satışlarının vadeli açık artırmalı satışlarında mal bedelinin% 20’u ile vergi, 
fon ve harçlar peşin olarak alınacaktır. Satışın vadeli olarak yapılması durumunda 12 (Oniki) aya 
kadar vade süresi uygulanacaktır. 

9- Müsadereli ürün satışları peşin olarak yapılacak olup, vade uygulanmayacaktır.  
10- Vadeli olarak satış yapılacak orman ürünlerine yıllık % 9.6 vade faizi alınacaktır. 
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11- Kesin teminatın yatırılması koşulu ile satış için 15 günlük ek süre verilmesi halinde 

aylık % 2.00 gecikme faizi alınacaktır. Teminat mektuplarının süre uzatımında verilen ek süre 

için aylık % 2.50 gecikme faizi peşin olarak alınacaktır. 

12- İhaledeki global olarak ilan edilen ürünlerdeki hacimler (-% 20) ile (+% 40) 

değişebilecek olup, bu ürünlere ilişkin kesin liste ihale tarihinden bir önceki gün İşletme 

Müdürlüğünden temin edilebilecektir. Bu partilerin istif numaraları, geçici teminat miktarları, 

muhammen bedelleri Satış Öncesi Bilgi Cetvelinin kesin listesinde gösterilecektir. Teminat 

yatırma ve ürün satışları kesin miktar üzerinden yapılacaktır. 

Bilgi için; Adres, telefon ve faks no: 

Adres : Taşağıl Mahallesi  

Telefon : 0(242) 762 2005 

Fax No : 0(242) 762 3206 

    11047/2-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Ankara 20. İcra Müdürlüğünün 2005/5690 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 11348/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Bodrum 2. İcra Müdürlüğünün 2008/3229 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 11349/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

Bodrum 2. İcra Müdürlüğünün 2008/5423 Esas sayılı dosyasının imha edilmiş olduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve 

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 

 11350/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11498/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11505/1-1 
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11506/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11489/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11490/1-1 
  



24 Eylül 2022 – Sayı : 31963 RESMÎ GAZETE Sayfa : 57 

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11491/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11492/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11492/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11493/1/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11493/2/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11493/3/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11493/4/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11494/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11495/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11496/1-1 
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

 11497/1-1 
 

  



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 24 Eylül 2022 – Sayı : 31963 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
 11467/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 11385/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 11386/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

 
 11370/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
–– Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
–– İlaç ve Biyolojik Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Mudanya Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ

No: 2021/22)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2022/25)

KURUL KARARLARI
–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/09/2022 Tarihli ve 11245, 11246

Sayılı Kararları

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


