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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE
GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN

SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI USUL VE ESASLARINA
DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Kanununun 3 üncü maddesinin (u) bendine göre yapılacak mal ve hizmet alımlarında uygula-
nacak genel usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, maliyeti en az on milyon ABD Doları olan mal ve hizmet alımla-
rında yenilik, yerlileşme veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik Sanayi İşbirliği Programı
uygulamalarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendi ve

geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Aday: Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren mal veya hizmet alımı ihale-

sinde ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak
girişimleri,

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
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b) Alt yüklenici: Sözleşme konusu işin bir kısmını Yüklenici adına gerçekleştiren gerçek
veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

c) Ana Tedarik Sözleşmesi: İhtiyaç duyulan mal veya hizmetlerin tedarikine yönelik
hususları düzenleyen ve Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren sözleşmeyi,

ç) Ar-Ge: 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Des-
teklenmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan
araştırma ve geliştirme faaliyetini,

d) Daire Başkanlığı: Bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren idareler
bünyesinde görevlendirilen mevcut bir daire başkanlığını veya bu Yönetmelik kapsamında alım
yapmaya karar veren mahalli idareler ve bağlı kuruluşları ile belediyelere ait şirketlerde ilgili
mevzuatına uygun olarak görevlendirilen bir birimi,

e) Genel Müdürlük/Başkanlık: Bu Yönetmelik kapsamında alım yapan idareler bünye-
sinde görevlendirilen Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğü veya Başkanlığı,

f) Hizmet: Yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik bakım
ve onarım, modernizasyon, araştırma ve geliştirme, haberleşme, danışmanlık, sigorta, eğitim,
bilişim sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hak-
ların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

g) İdare: 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen ve bu Yönetmelik kapsamın-
da alım yapmaya karar veren idareleri,

ğ) İhale: Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ve Sanayi İşbirliği Programı içeren mal
veya hizmet alım ihalelerini,

h) İhale dokümanı: Proje kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarına ilişkin tek-
nik, idari, mali ve hukuki esasları içeren doküman ve eklerini,

ı) İhale Makamı: İhtiyaç Makamı veya ilgili idarenin İhtiyaç Makamı adına ihaleyi ya-
pan birimini,

i) İhale yetkilisi: İhale Makamının ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sa-
hip üst yöneticisini veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

j) İhtiyaç Makamı: İlgili idarenin mal veya hizmet alımına ihtiyaç duyan birimini,
k) İstekli: Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüğü içeren mal veya hizmet alımı ihalesine

teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,
l) KOBİ: 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hak-
kında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan küçük ve
orta büyüklükte işletmeleri,

m) Kredilendirme: Yüklenicinin Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesi kapsamında ger-
çekleştirdiği faaliyetlerin, bu Sözleşmede yer alan toplam taahhüdünden düşürülmesini,

n) Kriter Ağacı: Tekliflerin değerlendirmesi çalışmalarında esas alınacak kriterleri, kriter
ağırlıkları ve kriterlerin değerlendirme yöntemlerini içeren çizelgeyi,

o) Kümelenme Teşebbüsü: Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili
veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk
tüzel kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel ki-
şiliği,

ö) Mal: Yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferini sağlamaya yönelik alıma konu
olan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
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p) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin arala-

rında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

r) Ön onay: Gerçekleştirilmesi planlanan Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin ge-

çerlilik kazanması ve kredilendirilebilmesi için söz konusu faaliyetlere başlamadan önce Yük-

lenici tarafından alınması gereken yazılı onayı,

s) Program dönemi: Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerinin kredilendirilmesinde

esas alınmak üzere Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren Daire

Başkanlığı tarafından belirlenen program yılı içerisindeki dönemi,

ş) Program yılı: Sanayi İşbirliği Programı yükümlülüklerinin kredilendirilmesinde esas

alınmak üzere Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren başlayan

ve Sanayi İşbirliği Programı taahhüt süresi içerisinde geçen her on iki aylık süreyi,

t) Proje: İhale Makamının projenin başlatılmasına ilişkin yazılı talebinin Sanayi Geliş-

tirme Komisyonu tarafından onaylanmasını takiben İhale Makamı ve Daire Başkanlığı tara-

fından yürütülen Ana Tedarik ve Sanayi İşbirliği Programı faaliyetlerinin tümünü,

u) Sanayi İşbirliği Programı (SİP): Proje kapsamında, yenilik, yerlileşme ve/veya tek-

noloji transferinin sağlanması amacıyla bu Yönetmelikte belirtilen SİP kategorileri altında ger-

çekleştirilen işlem ve faaliyetleri,

ü) SİP Planı: Yüklenici tarafından SİP Sözleşmesinin bir eki olarak hazırlanan ve Yük-

lenicinin SİP Sözleşmesi kapsamındaki SİP kategorilerine yönelik yükümlülüklerinin program

yılı ve dönemlerine göre ayrıntılarını tanımlayan planı,

v) SİP Sözleşmesi: Ana Tedarik Sözleşmesine istinaden Yüklenici ile imzalanan ve

Yüklenicinin SİP yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen

sözleşmeyi,

y) Teknoloji transferi: Teknoloji, bilgi, tasarım, yöntem, üretim metotları ve sistemle-

rinin; yeni ürünler, hizmetler, süreçler veya uygulamalar üretilebilmesi veya geliştirilebilmesi

amacıyla ilgili taraflar arasında aktarılmasını,

z) Teminat: 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde yer alan teminat olarak kabul

edilecek değerleri,

aa) Yatırım projesi: 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol

Kanunu, Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde

hazırlanan yıllık Yatırım Programına konulmak üzere ilgili idare tarafından hazırlanan mal

veya hizmet tedarik projesini,

bb) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen mevcut pazarlara başarı

ile sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün ya da mal, hizmet, uygulama,

yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

cc) Yerli üretici veya hizmet sunucusu: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi üre-

ticiler/hizmet sunucuları ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin veya

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu

tüzel kişi üreticileri/hizmet sunucularını,

çç) Yerlileşme: Proje kapsamında taahhüt edilen yerli katkı oranının sağlanmasını,

dd) Yurt içi katma değer (YİKD): Bir ürün veya hizmetin fatura bedeli içerisinde, o

ürün ve/veya hizmetin üretilmesi sırasında; yurt içinden sağlanan tüm hammadde, malzeme,
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ürün, hizmet, işçilik gibi bedellerin; idari (seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi)

masraflar hariç olmak üzere, ilgili genel yönetim giderlerinin; yerli üretici/hizmet sunucuları

tarafından elde edilen kârlar ve ilgili vergilerin toplamından oluşan kısmı,

ee) Yüklenici: İhale konusu işi gerçekleştirmek üzere İhale Makamı ve Daire Başkan-

lığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık ile sözleşmeler imzalayan ve Ana Tedarik

ile SİP yükümlülüklerinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri ya da bunların oluşturduk-

ları ortak girişimleri

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar ve Temel İlkeler

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki projeler için, İhale Makamı ile Yüklenici

arasında Ana Tedarik Sözleşmesi ve bu sözleşmeye istinaden Daire Başkanlığının bağlı bulun-

duğu Genel Müdürlük/Başkanlık ile Yüklenici arasında SİP Sözleşmesi imzalanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında mal veya hizmet alımı yapmaya karar veren idareler,

bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak SİP uygulanmasını sağlayacak şekilde organizasyon

yapılarını oluşturabilir, düzenleme yapabilir, ihale ve tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin do-

kümanlar hazırlayabilir.

(3) Daire Başkanlığı tarafından belirlenen asgari SİP taahhüt oranı ihale dokümanında

yer alır. SİP taahhüt oranı belirlenirken, tedarik edilmek istenen mal veya hizmetin sektörel

teknoloji düzeyi göz önüne alınır.

(4) Ana Tedarik Sözleşmesi bedelinin Sözleşmede belirlenen sebeplerle en fazla %20

oranında olmak üzere artırılması veya azaltılması durumunda, Yüklenicinin toplam SİP yü-

kümlülüğünün değeri de bununla orantılı olarak artırılır veya azaltılır.

(5) Yüklenici tarafından bir ihale kapsamında gerçekleştirilen SİP faaliyeti, bu Yönet-

melik kapsamında gerçekleştirilen diğer ihalelerdeki SİP yükümlülüğüne sayılmaz.

(6) Yüklenici, SİP yükümlülüğünü gerçekleştirirken ilgili idareye ilave herhangi bir

mali yük getiremez.

Temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm projeler verimlilik ve iktisadilik

esaslarına göre yapılır. Proje tedarikinde iktisadilik; sadece en düşük fiyatlı teklifin değil; iş-

letme ve bakım maliyeti, verimlilik, kalite, teknik üstünlükler, yaşam döngüsü maliyeti ve SİP

taahhüdü gibi fiyat dışındaki diğer unsurlar da dikkate alınarak en avantajlı teklifin tespiti su-

retiyle sağlanır.

(2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde; saydamlık, rekabet, eşit muamele, gü-

venilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması

ve kaynakların verimli kullanılması esastır.

(3) Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı ve hizmet

alımı bir arada ihale edilemez.

(4) 1 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen değerlerin altında kalmak amacıyla mal

veya hizmet alımları kısımlara bölünemez.

(5) Ödeneği bulunmayan işler için ihaleye çıkılamaz.
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(6) Birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun
olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın ya-
pılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek, proje maliyetinin %10’undan az ola-
maz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıl-
larda azaltılamaz.

(7) Mal veya hizmet alım maliyetinin hesaplanmasında, maliyetin hesaplandığı tarihteki
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz alış kuru esas alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhtiyaçların Bildirilmesi ve Projenin Başlatılması

Sanayi geliştirme komisyonunun kurulması ve çalışma esasları
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren idareler bün-

yesinde ilgili Bakan onayı ile Sanayi Geliştirme Komisyonu kurulur. Mahalli idareler ve bağlı
kuruluşları ile belediyelere ait şirketlerde, Sanayi Geliştirme Komisyonu ilgili mevzuatına uy-
gun olarak teşekkül ettirilebilir.

(2) Sanayi Geliştirme Komisyonu, ilgili idarenin üst yöneticisi başkanlığında, en az beş
ve tek sayıda kişi olmak üzere karar almaya yetkili idari, teknik, mali ve hukuki üst düzey yö-
neticilerden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Bu Komisyonun görev süresi iki yıldır. Gö-
rev süresi biten üyelerin yerine yeni üye veya görev süresi biten üye yeniden görevlendirilir.
İki yıllık süre içerisinde üye değişikliği olması halinde göreve gelen yeni üyeler, yerine gel-
dikleri üyelerin görev süresini tamamlar.

(3) Sanayi Geliştirme Komisyonu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlarını oybirliğiyle
alır.

Daire Başkanlığının faaliyetleri
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren idareler bün-

yesinde mevcut bir daire başkanlığına bu maddede sayılan faaliyetleri yürütme görevi verile-
bilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında alım yapmaya karar veren mahalli idareler ve bağlı ku-
ruluşları ile belediyelere ait şirketlerde SİP faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili mevzuatına uy-
gun olarak bir birim görevlendirilebilir.

(3) Daire Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetler şunlardır:
a) Sanayi Geliştirme Komisyonunun sekretarya faaliyetlerinin yürütülmesi.
b) Mal veya hizmet alımı projeleri kapsamındaki SİP faaliyetlerinin yürütülmesi.
c) SİP kapsamında alım yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç liste-

sinin oluşturulması.
ç) İlgili idarenin farklı İhtiyaç Makamlarına ait mal veya hizmet ihtiyaçlarının değer-

lendirilerek SİP kapsamında toplu alım yapılmasının gerek görülmesi halinde, buna ilişkin ih-
tiyaç listesinin oluşturulması.

d) İhtiyaç listelerinin envanterinin tutulması ve bu mal veya hizmetlerin teknolojilerinin
analizinin yapılması.

e) SİP içeren mal veya hizmet alımı ihalesinde uygun bulunan Yüklenici ile SİP Söz-
leşmesinin imzalanması için Sözleşmenin bağlı bulunulan Genel Müdürlük/Başkanlık onayına
sunulması.

f) SİP taahhütlerinin takibi ve denetiminin yapılması veya yaptırılması, Yüklenici tara-
fından sunulan raporların incelenmesi.
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g) Yüklenicinin seçtiği yerli üretici veya hizmet sunucularının, transfer edilen teknolo-
jinin, temin edilecek mal veya hizmetlerin yeterliliğinin denetlenmesi, kredilendirme ve ge-
rektiğinde SİP eskalasyonu uygulamalarının yapılması.

ğ) Yerli üretici ve hizmet sunucularının yeteneklerinin araştırılması ve geliştirilmesi.
h) İlgili idarelerin sektörel veri tabanının hazırlanması.
ı) İlgili idarelerde yenilik, yerlileşme, teknoloji transferi, teknoloji yönetimi, yatırım

ve işbirliği gibi amaçları ihtiva eden faaliyetlerin takibi, koordinasyonu ve yönlendirmesinin
yapılması.

i) İlgili sektörün ihtiyacına göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşvik
ve destekler konusunda görüş bildirilmesi.

j) İlgili kurum/kuruluşlar ve sektör ile SİP uygulamasına ilişkin işbirliği yapılması, bilgi
alışverişinde bulunulması.

k) Teknolojik gelişmelerin SİP uygulamalarında kullanılmasının sağlanması, ihracat
artışına katkıda bulunulması.

l) Uygun görülen mal veya hizmetlerin SİP uygulaması yoluyla ülkemize kazandırıl-
masında yerli ve yabancı yatırım imkânlarının araştırılması.

m) Teklif Değerlendirme Komisyonu için bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün/Başkan-
lığın onayıyla Proje Grubundan üye görevlendirilmesi.

n) Görev alanıyla ilgili sanayi sektörlerinin geliştirilmesi amacıyla SİP politikaları ko-
nusunda strateji dokümanı, plan, program ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve güncellen-
mesi.

o) Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonlarının ve bilimsel komis-
yonların kurulması ve sekretarya işlemlerinin yürütülmesi.

ö) Ulusal ve uluslararası toplantı, organizasyon ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi,
takip edilmesi ve bunlara katılım sağlanması.

İhtiyaçların bildirilmesi ve ödenek ayrılması
MADDE 8 – (1) İhtiyaç Makamları, takip eden yıla ait maliyeti en az on milyon ABD

Doları olan mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesini her yılın Ocak ayı sonuna kadar Daire
Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlüğe/Başkanlığa gönderir.

(2) Daire Başkanlığı tarafından; yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferi içermesi
durumunda SİP kapsamında alım yapılması uygun bulunan mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç
listesi ve bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen dokümanlar Şubat ayı sonuna kadar Genel
Müdürlük/Başkanlık aracılığıyla Sanayi Geliştirme Komisyonu onayına sunulur.

(3) İhtiyaç Makamı ve Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ihtiyaç listesi ekinde, lis-
tede yer alan mal veya hizmetlerin alınmasına yönelik gerekçeler, yurt içinde üretiminin ve
teknolojisinin bulunup bulunmadığı, ithal edilenlerin ithalat miktarları, mal veya hizmetin tek-
nolojisinin stratejik durumları, elde edilmek istenen kritik teknolojiler gibi bilgiler yer alır.

(4) Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından ihtiyaç listesinin Mart ayı sonuna kadar
değerlendirilmesi neticesinde bu Yönetmelik kapsamında alım yapılması uygun görülen ihti-
yaçlar için, İhtiyaç Makamı ve Daire Başkanlığı tarafından ekinde ayrıntılı fizibilite raporu ve
SİP hakkında ön bilgilerin yer aldığı yatırım projesi teklifi hazırlanır.

(5) Yatırım projesi teklifi, Yatırım Programında yer almak üzere İhtiyaç Makamı tara-
fından bütçe takvimine uygun olarak ilgili idarenin Strateji Geliştirme Başkanlığı aracılığıyla
Kalkınma Bakanlığına sunulur. Yatırım Programına alınması uygun görülen projeler, Yatırım
Programında ayrı bir proje numarasıyla yer alır.
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(6) İdareler tarafından mal veya hizmet alımı ihalelerinin bedeli, yıllık Yatırım Progra-
mına alınması teklif edilen projenin kabul edilerek Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra
proje için ayrılan ödenekten karşılanır.

(7) Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından ihtiyaç listesinin değerlendirilmesi neti-
cesinde bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülen ve ödeneği ilgili idarenin
döner sermayesinden karşılanan projelerde mal veya hizmet alımı ihalelerinin bedeli, proje
için ayrılan ödenekten karşılanır.

Projenin başlatılması

MADDE 9 – (1) Ödeneği ayrılan proje, İhale Makamının yazılı talebinin Sanayi Ge-
liştirme Komisyonu tarafından onaylanması ile başlatılır.

Ana tedarik grubu ve proje grubunun kurulması

MADDE 10 – (1) Projenin Ana Tedarik sürecinin yürütülmesi amacıyla, projenin baş-
latılmasını takiben İhale Makamı bünyesinde Ana Tedarik Grubu kurulur.

(2) Ana Tedarik Grubu, ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak üzere en az beş
kişiden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Bu personelden üçünün bahse konu işin uzmanı
olması, birinin muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personel olması zorunlu olup, bir üye-
nin de satın alma biriminden görevlendirilmesi esastır. Ana Tedarik Grubu tarafından alınan
kararlar ve düzenlenen tutanaklar grup başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve unvanları be-
lirtilerek imzalanır.

(3) Projenin SİP sürecine ilişkin faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla, projenin baş-
latılmasını takiben Daire Başkanlığı bünyesinde Proje Grubu kurulur.

(4) Proje Grubu, Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık ona-
yıyla; biri başkan olmak üzere en az beş kişiden ve bunların yedek üyelerinden oluşur. Proje
Grubunda, SİP yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi, teknik alanda uzman en az üç per-
sonel ile mali ve hukuki alanlarda uzman en az birer personel bulunması esastır. Proje Grubu
tarafından alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar grup başkan ve üyelerinin adları, soyadları
ve unvanları belirtilerek imzalanır.

(5) Ana Tedarik Grubunun görev süresi Yüklenici tarafından Ana Tedarik taahhütlerinin
tamamının yerine getirilmesiyle; Proje Grubunun görev süresi ise SİP taahhütlerinin tamamının
yerine getirilmesiyle sona erer.

(6) İhale Makamında yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, ilgili
idarenin başka birimlerinden veya diğer idarelerden Ana Tedarik Grubuna üye alınabilir.

(7) Daire Başkanlığı bünyesinde yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması ha-
linde, ilgili idarenin başka birimlerinden veya diğer idarelerden Proje Grubuna üye alınabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İhale Usulü ve Ana Tedarik Sürecine İlişkin Esaslar

İhale usulü

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, işin özelliğinin uzmanlık
ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar
çerçevesindeki belli istekliler arasında ihale usulü uygulanır.

(2) İhalede en az üç aday veya istekli olması esastır. Ancak, ön yeterliğe başvurma veya
teklif verme aşamasında en az üç aday veya istekli bulunmaması durumunda, ilgili idarelerce
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belirlenen stratejik önemi haiz, katma değeri ve rekabet gücü yüksek, yeni ve özgün bir tekno-
loji içeren mal veya hizmet alımı ihalesine, gerekçesi belirtilmek üzere, Sanayi Geliştirme Ko-
misyonu onayıyla devam edilebilir.

Belli istekliler arasında ihale usulü
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeki belli is-

tekliler arasında ihale usulünde, yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda ilgili idarece
davet edilen istekliler teklif verebilir.

(2) İlgili idare tarafından belirlenen ihaleye katılmada yeterlik şartları ve ön yeterlik
dokümanı ile ön yeterlik ilânında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre adayların teknik,
ekonomik ve SİP yeterlikleri esas alınarak ön yeterlik değerlendirmesi yapılır. Ön yeterlik de-
ğerlendirmesi mümkün olan en kısa sürede tamamlanır. Belirtilen asgari yeterlik koşullarını
sağlayamayanlar yeterli kabul edilmez.

(3) Ön yeterlik ilânında ve dokümanında belirtilmek kaydıyla; yeterli bulunan adayların
tamamı teklif vermeye davet edilebilir ya da yeterlikleri tespit edilenler arasından kısa liste
oluşturulabilir. Teklif vermeye davet edilmeyenlere davet edilmeme gerekçeleri yazılı olarak
bildirilir.

(4) İşin niteliğine göre rekabeti engellemeyecek şekilde 25 inci maddeye uygun olarak
belirlenen ve ihale dokümanı ile davet mektubunda belirtilen değerlendirme kriterlerine göre
tekliflerin değerlendirmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

Ana tedarik sürecine ilişkin esaslar
MADDE 13 – (1) Ana Tedarik sürecinde; yaklaşık maliyetin belirlenmesi, idari ve tek-

nik şartname ile Ana Tedarik Sözleşmesi taslağının düzenlenmesi, ihale ve ön yeterlik dokü-
manının verilmesi, bu dokümanlarda değişiklik veya açıklama yapılması, Ana Tedarik ihalesine
katılmada yeterlik ve yeterliğin belirlenmesine ilişkin belgeler, tekliflerin geçerlilik süresi, Ana
Tedarik Sözleşmesinin uygulanması, fiyat farkı verilmesi, sözleşmede değişiklik, sözleşmenin
devri ve feshi konuları ilgili idareler tarafından yayımlanan düzenlemelerde ve/veya ihale do-
kümanında belirtilir.

(2) İhale dokümanında; idari ve teknik şartname, Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı, SİP
Şartnamesi ve SİP Sözleşmesi taslağı, isteklilerin yeterliğinin tespiti için belirlenen Ana Tedarik
ve SİP kapsamındaki teklif değerlendirme kriterleri ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.
Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer
belge ve bilgilere yer verilir.

(3) Yaklaşık maliyet, ön yeterlik ve ihale dokümanı ile Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı
ve eklerinin Ana Tedarik Grubu tarafından; SİP Şartnamesi, SİP Sözleşmesi taslağı ve eklerinin
Proje Grubu tarafından hazırlanması esastır.

(4) Ana Tedarik Grubu ve Proje Grubu tarafından hazırlanan dokümanlar eşgüdüm ama-
cıyla birlikte değerlendirilir ve ihale dokümanı nihai hale getirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanayi İşbirliği Programına İlişkin Esaslar

SİP kategorileri
MADDE 14 – (1) Yüklenici tarafından, İhtiyaç Makamının ihtiyaç duyduğu mal veya

hizmetlerin tedariki kapsamındaki taahhütlere ilaveten; sanayide yenilik, yerlileşme ve/veya
teknoloji transferinin sağlanması, yerli sanayinin katma değerinin ve rekabet gücünün artırıl-
ması ve ihracat imkânlarının geliştirilmesi amacıyla SİP kategorileri kapsamında taahhüt edilen
faaliyetlerin yerine getirilmesi zorunludur.
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(2) İhaleye katılan istekliler, SİP uygulamasıyla hedeflenen amaçlara göre Ana Tedarik

Sözleşmesinde yer alan asgari SİP taahhüt oranı değerindeki yükümlülüklerini, aşağıda belir-

tilen SİP kategorileri kapsamında yerine getirileceğini taahhüt eder.

a) Kategori A- Yerli Üretim Katkısı: Yüklenici tarafından, Ek-1’de yer alan rehber SİP

faaliyetleri yoluyla mevcut tesisler kullanılarak tedarik konusu mal veya hizmet kapsamında

yüksek teknolojili bir ürünün veya parçasının belirlenecek bir yerlilik taahhüdü ile Türkiye’de

üretilmesidir.

b) Kategori B- Yatırım: Yüklenici tarafından, Ek-2’de yer alan rehber SİP faaliyetleri

yoluyla yeni bir üretim tesisi kurularak tedarik konusu mal veya hizmet kapsamında yüksek

teknolojili bir ürünün veya parçasının belirlenecek bir yerlilik taahhüdü ile Türkiye’de üretil-

mesidir.

c) Kategori C- Teknolojik İşbirliği: Yüklenici tarafından, Ek-3’te yer alan rehber SİP

faaliyetleri yoluyla gerçekleştirilecek taahhütlerle yerli sanayiye teknolojik yeterlik kazandı-

rılmasıdır.

ç) Kategori D- İhracat: Yüklenici tarafından, Ek-4’te yer alan rehber SİP faaliyetleri

yoluyla gerçekleştirilecek taahhütlerle Türkiye’den ihracat yapılmasının sağlanmasıdır.

(3) Kategori C veya Kategori D kapsamındaki taahhütler, ancak Kategori A ve/veya

Kategori B kapsamındaki taahhütler ile birlikte verilir.

(4) İlgili idareler tarafından yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin sağlanması

amacına uygun olarak, SİP kategorileri kapsamında diğer taahhüt yöntemleri de belirlenebilir.

SİP şartnamesi

MADDE 15 – (1) İlgili idarece yayımlanan ve Ek-5’te asgari şartları yer alan tip SİP

Şartnamesi esas alınarak, ihale dokümanının hazırlanması süresi içerisinde, Proje Grubu tara-

fından hazırlanan SİP Şartnamesi ihale dokümanına eklenir.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında, asgari SİP taahhüt oranını sağlamak üzere

SİP kategorilerinin ağırlıklarının hesaplanmasında kullanılacak olan ve Ek-6’da yer alan SİP

Taahhüt Oranları Tablosu, her projenin özelliğine ve önceliklerine göre hazırlanır ve SİP Şart-

namesine eklenir. Şartnamede, SİP Taahhüt Oranları Tablosunun istekliler tarafından dolduru-

labileceğine ilişkin hükümler yer alabilir.

(3) SİP kategorileri kapsamında Proje Grubu tarafından belirlenen ve Yüklenici tara-

fından gerçekleştirilen taahhütlerin kredilendirilmesinde kullanılacak SİP kredilendirme katsayı

tablosu, her projenin özelliğine ve önceliklerine göre 33 üncü madde esas alınarak hazırlanır

ve SİP Şartnamesine eklenir.

SİP sözleşmesi

MADDE 16 – (1) Proje Grubu tarafından, ihale dokümanı içeriğinde yer alan SİP söz-

leşme taslaklarının hazırlanmasında, bu Yönetmeliğe uygun olarak ilgili idarece yayımlanan

ve Ek-7’de asgari şartları yer alan tip SİP sözleşmeleri esas alınır.

(2) Tip sözleşmelerde hüküm bulunmayan hâllerde; ilgili mevzuatına aykırı olmamak

şartıyla düzenlemeler yapılabilir.

(3) Yüklenici tarafından doldurulacak olan ve SİP kategorileri kapsamında yer alan SİP

faaliyetlerinin program yılı ve dönemlerine göre listelendiği SİP Planı taslağı, SİP Sözleşmesi

taslağının ekinde yer alır.
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SİP için yeterlik şartları ve teminatlar
MADDE 17 – (1) Proje Grubu tarafından SİP Şartnamesinde yer almak üzere SİP ye-

terlik şartları belirlenirken SİP uygulamasına ilişkin teknik yeterlikler, şirketlerin ekonomik ve
malî kapasitelerine ilişkin hususlar, SİP taahhütleri kapsamındaki iş deneyim belgeleri, alt yük-
lenicilere yaptırılabilecek işler ve alt yüklenicilere ilişkin bilgiler, şirketlerin istihdam edeceği
teknik personele ilişkin hususlar gibi bilgi ve belgeler dikkate alınır.

(2) İsteklilerden teklif bedeli üzerinden alınan en az %3 oranında geçici teminat ile Ana
Tedarik Sözleşmesi bedelinin en az %6 oranında kesin teminata ilaveten; SİP taahhüt oranını
sağlayan bedel üzerinden en az %4 oranında kesin teminat alınır.

(3) SİP Sözleşmesi kapsamında alınan kesin teminatlar, tüm SİP taahhütlerinin tamam-
lanmasını takiben en az bir yıl boyunca serbest bırakılmaz.

(4) İlgili idarece hazırlanan standart forma aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları
geçerli kabul edilmez.

ALTINCI BÖLÜM
İhale Onayının Alınması, İhaleye Davet ve İhale İşlem Dosyası

İhale onayının alınması
MADDE 18 – (1) Ana Tedarik Grubu tarafından hazırlanan Ana Tedarik yaklaşık ma-

liyet hesap cetveli, idari ve teknik şartname ve Ana Tedarik Sözleşmesi taslağı ile Proje Grubu
tarafından hazırlanan SİP Şartnamesi, SİP Sözleşmesi taslağı ve diğer dokümanlar ihale onay
belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale onay belgesinde Teklif Değerlen-
dirme Komisyonunun asil ve yedek üyeleri de belirtilir.

(2) İlan verilebilmesi, yasaklılık sorgulaması yapılabilmesi ve bilgi formu gönderile-
bilmesi gibi işlemler için; ön yeterlik ilânından önce İhale Makamınca, Kamu İhale Kurumun-
dan ihale kayıt numarası alınır.

Ön yeterlik ilânı, isteklilerin belirlenmesi ve ihaleye davet
MADDE 19 – (1) İhale dokümanının hazırlanmasını takiben bütün adaylara tekliflerini

hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak amacıyla; son başvuru tarihinden en az yirmi gün
önce İhale Makamı tarafından ön yeterlik ilânı yapılır.

(2) İhale, Kamu İhale Bülteninin diğer ilânlar bölümünde ve Türkiye çapında dağıtımı
olan gazetelerin birinde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.

(3) Birinci fıkrada belirtilen zorunlu ilânın dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleler,
uluslararası ilân veya yurt içinde çıkan başka gazeteler, yayın araçları, bilgi işlem ağı veya in-
ternet yoluyla da ayrıca ilân edilebilir. Ancak, uluslararası ilân yapılması halinde yukarıda be-
lirtilen asgari ilân sürelerine on gün eklenir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılan ön yeterlik ilânında, adayların Ana Teda-
rike ilişkin genel uygunluklarını, teknik yeterlikleri ile ekonomik ve malî kapasitelerini değer-
lendirmek üzere ilgili idarece belirlenen ön yeterlik kriterlerine dair bilgiler ile 17 nci maddenin
birinci fıkrasında belirtilen SİP yeterlik şartları yer alır.

(5) Ön yeterlik ilânı sonucunda başvuru sunan adayların ön yeterlik dokümanı ve ilâ-
nında belirtilen ön yeterlik kriterlerine göre Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından de-
ğerlendirilmesi sonucunda, 12 nci maddenin üçüncü fıkrasına göre davet edilecek olanlara,
tekliflerini hazırlayabilmeleri için ihale gününden en az kırk gün önce ihaleye davet mektubu
gönderilir.

(6) Ön yeterlik ve ihale dokümanı ilgili idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik
veya ihaleye katılmak isteyen aday veya isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur.
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İhale işlem dosyası

MADDE 20 – (1) İhale Makamı tarafından, ihalesi yapılacak her proje için bir ihale

işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada, ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli,

ihale ve ön yeterlik dokümanı, ilân metinleri, aday ve istekliler tarafından sunulan başvurular

ve teklifler ile aday ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri, şikâ-

yetler ve sonuçları, sözleşme suretleri ve diğer belgeler ile teklif değerlendirme tutanak ve ka-

rarları gibi ihale süreciyle ilgili bütün belgeler bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

Teklif değerlendirme komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

MADDE 21 – (1) İhale onayının alınmasını takiben, İhale Makamı bünyesinde asil ve

yedek üyelerden oluşan Teklif Değerlendirme Komisyonu kurulur.

(2) Teklif Değerlendirme Komisyonu, ihale yetkilisinin onayıyla; biri başkan olmak

üzere, mali ve hukuki alanlarda uzman iki personel, Ana Tedarik Grubunun bir üyesi ve Proje

Grubunun teknik alanda uzman iki üyesinin katılımıyla en az beş ve tek sayıda kişiden oluşur.

(3) İhale Makamında yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, ilgili

idarenin başka birimlerinden veya diğer idarelerden Komisyona üye alınabilir.

(4) İhale işlem dosyasının birer örneği, gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak ama-

cıyla, ihale onayını izleyen üç iş günü içerisinde İhale Makamı tarafından Teklif Değerlendirme

Komisyonu üyelerine verilir.

(5) Teklif Değerlendirme Komisyonu üye tamsayısı ile toplanır. Komisyon kararları

çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve karar-

larından sorumludur, karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yaz-

mak ve imzalamak zorundadır.

(6) Teklif Değerlendirme Komisyonu teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerden

gerekli gördüklerinin doğruluğunu, ilgili mercilerden teyit ettirebilir. Komisyon tarafından bu

doğrultuda yapılan talepler, ilgili mercilerce ivedilikle karşılanır.

Teklif değerlendirme planının hazırlanması

MADDE 22 – (1) Teklifler alındıktan sonra ancak açılmadan önce, Teklif Değerlen-

dirme Komisyonu tarafından; Ana Tedarik ve SİP kapsamındaki teklif değerlendirme kriterleri,

değerlendirme takvimi ve iş akışı, tekliflerin açılması ve puanlanması gibi hususları içeren

Teklif Değerlendirme Planı hazırlanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur.

(2) Teklif Değerlendirme Planının onaylanmasını takiben ve teklifler açılmadan önce,

Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından Ek-8’de yer alan Teklif Değerlendirme Rehber

Kriter Ağacı Tablosu esas alınarak Kriter Ağacı hazırlanır veya ilgili idarelerce hazırlanan diğer

kriter puanlama yöntemleri kullanılır.

(3) Kriter Ağacı, tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin teknik performans, iş prog-

ramı, iş deneyimi gibi teknik, idari ve ekonomik hususlar ile Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te be-

lirtilen Kriter Ağacı Hazırlanmasında Kullanılacak Rehber SİP Faaliyetleri Tabloları çerçeve-

sinde belirlenen SİP kategorilerine ilişkin kriterler göz önüne alınarak hazırlanır. İhale dokü-

manında yer almayan hiçbir husus, Kriter Ağacında yer alamaz.
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Tekliflerin hazırlanması ve verilmesi

MADDE 23 – (1) Ana Tedarik konusu mal veya hizmet için teklif edilen bedelin yer
aldığı teklif mektubu ile geçici teminat, isteklinin ekonomik teklifini oluşturur. Bu teklif, üze-
rine ekonomik teklif olduğu yazılmak suretiyle bir zarfa konulur. Mal alımlarında birden fazla
mal kaleminden oluşan ihalelerde teklif mektuplarının, birim fiyat teklif mektubu esas alınarak
hazırlanması zorunludur.

(2) Ana Tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin teknik değerlendirme için istenilen
diğer bütün belgeler isteklinin teknik teklifini oluşturur. Bu teklif, üzerine teknik teklif olduğu
yazılmak suretiyle ayrı bir zarfa konulur.

(3) Ana Tedarik konusu mal veya hizmete ilişkin ekonomik ve teknik teklife ait kapalı
zarflar birlikte ayrı bir dosya içerisine konularak, üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret un-
vanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İhale Makamının
açık adresi yazılmak suretiyle sunulur.

(4) İstekliler, ihale dokümanında belirtilen asgari SİP taahhüt oranını sağlamak üzere;
üçüncü fıkrada belirtilen Ana Tedarik teklif dosyasıyla birlikte, içerisinde SİP Sözleşmesi ve
ekinde SİP Planı bulunan SİP dosyasını ve kapalı bir zarf içerisindeki SİP teklif mektubunu
İhale Makamına sunar. SİP yeterlik şartı olarak istenilen bütün belgeler SİP dosyası içerisinde
yer alır.

(5) Sözleşmeler ve eklerinin ilgili boşlukları istekli veya temsilcisi tarafından dolduru-
lur, her bir sayfası imzalanır ve kaşelenir.

(6) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ilgili idareye verilir. Bu
saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

Tekliflerin açılması

MADDE 24 – (1) Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından ihalenin yapılacağı saatte
kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur.

(2) Teknik tekliflere ait zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına
göre açılarak, istenilen belgelerin tam olarak verilmiş olup olmadığı kontrol edilir ve durum
bir tutanakla tespit olunur. Ekonomik ve SİP teklif zarfları ise bir tutanağa bağlanarak açıl-
maksızın Teklif Değerlendirme Komisyonunca toplu halde paketlenir, mühürlenip imzalanarak
muhafaza altına alınır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi
oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler, Teklif Değerlendirme Komisyo-
nunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Teklif değerlendirme çalışmalarında rekabetin ve tarafsızlığın ko-
runması ile maliyette etkinlik esastır.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle isteklilerin teknik değerlendirmeye esas
bütün belgelerinin ihale dokümanında istenilen şartlara uygun olarak düzenlenip düzenlenme-
diği incelenir. Belgeleri eksik olan veya istenilen şartlara uygun olmadığı tespit edilen istekli-
lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olma-
ması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde, iki iş gününden az olmamak üzere
ilgili idarece belirlenen sürede isteklilerden yazılı olarak bu eksik bilgilerin tamamlanması is-
tenir. Belirlenen sürede eksik bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve
geçici teminatları gelir kaydedilir.
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(3) Teklif Değerlendirme Komisyonu, ihale dokümanında ve davet mektubunda belir-
tilen teknik değerlendirme kriterleri ve puanlara göre teknik değerlendirme yaparak isteklilerin
teknik puanlarını belirler. İhale dokümanında belirlenen asgari teknik puanın altında puan alan
isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(4) Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından bildirilen tarih ve saatte öncelikle tek-
nik değerlendirme sonuçları ile 26 ncı madde hükümlerine göre hesaplanan teknik puanlar
hazır bulunanlar önünde açıklanır. Bu işlemlerden sonra, ihale dokümanında belirtilen asgari
teknik puan ve üzerinde puan alan isteklilerin ekonomik ve SİP teklif zarfları açılır ve teklif
edilen fiyatlar ile yaklaşık maliyet açıklanarak bir tutanakla tespit edilir.

(5) Ekonomik teklif içerisinde teklif mektubu ile geçici teminatı bulunmayan veya bu
belgeleri usulüne uygun olmayan istekliler değerlendirme dışı bırakılarak tutanakla tespit edilir.
Teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin ekonomik ve SİP puanları
26 ncı madde hükümlerine göre hesaplanır.

(6) Teklif mektubunda yazan bedelde, yazı ve rakam farklılığı bulunan veya teklif edilen
fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunan is-
teklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

(7) Tekliflerin değerlendirilmesi işlemlerinin, tekliflerin geçerlilik süresi içerisinde ta-
mamlanamayacağının anlaşılması hâlinde, İhale Makamı tarafından bu süre sona ermeden önce
isteklilerden geçici teminat süresi ile birlikte teklif geçerlilik süresinin, kırk günden az olmamak
üzere uzatılması istenir.

(8) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında net olmadığı anlaşılan hususlarla ilgili olmak
üzere, isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamaları istenebilir. Ancak bu açıklamalar, hiç-
bir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun
olmayan tekliflerin uygun hâle getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(9) Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında, alımın; yenilik, yerlileşme ve/veya tek-
noloji transferi sağlanması amacına uygun olmaması, maliyetin yüksek bulunması gibi neden-
lerle SİP kapsamında yapılmasının uygun görülmemesi halinde, Teklif Değerlendirme Komis-
yonunun teklifi ve ihale yetkilisinin onayı ile proje bu Yönetmelik kapsamından çıkarılır ve
ihale iptal edilir.

Tekliflerin hesaplanması

MADDE 26 – (1) Teklifler, Teklif Değerlendirme Planı ve Kriter Ağacına uygun olarak
hesaplanır.

(2) Toplam teklif puanı, Ek-9’daki Teklif Değerlendirme Rehberinde yer alan ve maliyet
etkinlik puanlamasına esas olan Etkin Maliyet Formülü (K) kullanılarak hesaplanır. Toplam
tekliflerin hesaplanmasında, her bir projenin özelliğine ve önceliklerine göre belirlenen Teknik
Puan (T), Ekonomik Puan (E) ve SİP Puanının (S) yüzdesel ağırlıkları ve bu ağırlıklara göre
belirlenen toplam puanlar esas alınır. Teknik ve Ekonomik Puan, SİP Puanı ile aynı tabanda ve
aynı sayı aralığında olan bir puanlama sistemiyle değerlendirilir.

(3) SİP Puanı, Ek-9’da yer alan SİP Puanı formülü kullanılarak hesaplanır. SİP Puanının
hesaplanmasında, asgari SİP taahhüt oranını sağlamak üzere her bir projenin özelliğine ve ön-
celiklerine göre Proje Grubu tarafından belirlenen SİP kategorilerinin yüzdesel ağırlıkları ile
bu kategoriler kapsamında yerine getirilmesi taahhüt edilen SİP faaliyetlerinin ağırlıklı puanları
esas alınır.
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(4) İlgili idareler tarafından, maliyet etkinlik puanlamasına esas olan toplam teklif puanı
ve SİP Puanı için diğer hesaplama formülleri hazırlanabilir ve kullanılabilir.

(5) Teklif değerlendirme çalışmaları tamamlanmadan önce, kapsamı Teklif Değerlen-
dirme Komisyonu tarafından belirlenmek üzere, isteklilerden bir kez en iyi ve en son tekliflerini
vermeleri İhale Makamı tarafından yazılı olarak talep edilebilir. En iyi ve en son tekliflerin
alınması halinde, toplam teklif puanları ikinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde değerlen-
dirilerek tekrar hesaplanır.

(6) Yapılan değerlendirmeler sonucunda Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından
hazırlanan Teklif Değerlendirme Raporu ihale yetkilisinin onayına sunulur. Teklif Değerlen-
dirme Raporunda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklifleri, ihalenin tarihi ve tekliflerin
hesaplanması sonucunda toplam teklif puanına göre en avantajlı teklifi verdiği belirlenen ilk
üç isteklinin tekliflerine ilişkin gerekçeler ve ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

(7) İhale yetkilisi tarafından onaylanan Teklif Değerlendirme Raporu Sanayi Geliştirme
Komisyonuna sunulur.

Müzakere
MADDE 27 – (1) Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından, Teklif Değerlendirme Ra-

poru üzerinde yapılan değerlendirmeler sırasında Raporda belirtilen en avantajlı teklif veren
ilk üç istekli ile sözlü müzakere yapılmasına ilişkin karar alınabilir. Bu durumda, belirlenen
istekliler Sanayi Geliştirme Komisyonu kararından itibaren on iş günü içerisinde İhale Makamı
tarafından müzakereye davet edilir.

(2) Müzakerede, Teklif Değerlendirme Komisyonu ile istekliler arasında isteklilerin
Ana Tedarike ilişkin teknik ve ekonomik teklifleri ile SİP teklifleri görüşülür.

(3) Üç istekliden herhangi biri, önceki teklifinden daha avantajlı olmak üzere teklifini
yenilemek istediğinde, diğer isteklilere de on iş günü içerisinde tekliflerini yenileme hakkı ve-
rilir. En son teklifler dikkate alınarak on iş günü içerisinde müzakereler tamamlanır ve Teklif
Değerlendirme Raporu nihai hale getirilerek ihale yetkilisinin onayına sunulur.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali
MADDE 28 – (1) Teklif Değerlendirme Komisyonunun teklifi ve ihale yetkilisinin

onayı üzerine, verilmiş olan bütün teklifler reddedilerek ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal
edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir ve geçici teminatlar iade edilir.
İlgili idare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
Ancak, isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçeleri talep eden is-
teklilere bildirilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yüklenici Seçimi ve Sözleşmelere İlişkin Hususlar

Yüklenici seçimi
MADDE 29 – (1) Sanayi Geliştirme Komisyonunca tekliflerin müzakere edilmesi ka-

rarı alınması durumunda, müzakere sürecinin tamamlanmasını takiben Teklif Değerlendirme
Komisyonu tarafından en avantajlı olduğu değerlendirilen teklif on iş günü içerisinde ihale
yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, bu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde
ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal eder.

(2) Sanayi Geliştirme Komisyonunca tekliflerin müzakere edilmesi kararı alınmadıkça,
Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından en avantajlı olduğu değerlendirilen teklif on iş
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günü içerisinde ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, bu tarihten itibaren en geç
beş iş günü içerisinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi iptal
eder.

(3) İhale; Ana Tedarike ilişkin teknik ve ekonomik yeterlik ile SİP yeterliği açısından
Teklif Değerlendirme Raporunda belirtilen üç istekli arasından en avantajlı teklifi veren istek-
linin üzerinde bırakılır.

(4) İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içerisinde,
ihale üzerinde bırakılan istekli dâhil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir
ve ilgili idarenin internet sitesinde ilân edilir. İhale üzerinde bırakılan istekliye, ihale sonucunun
tebliğ tarihini izleyen yirmi iş günü içerisinde kesin teminatı vermesi ve bu sürenin bitimini
takiben sözleşmeleri imzalaması hususu bildirilir.

(5) En avantajlı teklifi veren ikinci ve üçüncü isteklinin bulunması durumunda, bu is-
teklilerin geçici teminatları Teklif Değerlendirme Komisyonu tarafından sözleşmeler imzala-
nana kadar muhafaza edilir.

(6) Teklif Değerlendirme Raporu, sözleşme konusu işin tamamlandığının Yükleniciye
bildirilmesinden itibaren en az beş yıl süreyle muhafaza edilir.

(7) En avantajlı teklifi veren ilk üç istekli dışında kalan diğer isteklilerin teminatları
Yüklenici seçimi kararından itibaren yirmi iş günü içerisinde iade edilir.

Ana Tedarik ve SİP sözleşmelerinin imzalanması

MADDE 30 – (1) İhale sonucunda, ihale üzerine bırakılan ve yirmi iş günü içerisinde
kesin teminatı veren istekli ile İhale Makamı arasında bu sürenin bitimini takiben Ana Tedarik
Sözleşmesi ve Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık ile SİP Söz-
leşmesi imzalanır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün or-
takları tarafından imzalanır. İsteklinin sözleşmeyi imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin temi-
natı vermemesi hâlinde, geçici teminatı gelir kaydedilir.

(2) İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; yirmi iş günü geçmedikçe
sözleşmeler imzalanamaz.

(3) İhaleyi kazanan isteklinin sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin te-
minatı vermemesi hâlinde ihale yetkilisinin onayıyla, üç iş günü içerisinde en avantajlı teklifi
veren ikinci istekliye tebligat yapılarak sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet edilen en
avantajlı teklifi veren ikinci istekli ikinci fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen on iş günü
içerisinde kesin teminatı vererek sözleşmeleri imzalamak zorundadır; aksi takdirde, geçici te-
minatı gelir kaydedilir.

(4) İkinci isteklinin de sözleşmeleri imzalamaktan vazgeçmesi ya da kesin teminatı ver-
memesi halinde ihale yetkilisinin onayıyla, üç iş günü içerisinde en avantajlı teklifi veren üçün-
cü istekliye tebligat yapılarak sözleşme imzalamaya davet edilir. Davet edilen en avantajlı tek-
lifi veren üçüncü istekli üçüncü fıkrada belirtilen sürenin bitimini izleyen on iş günü içerisinde
kesin teminatı vererek sözleşmeleri imzalamak zorundadır; aksi takdirde, geçici teminatı gelir
kaydedilir ve ihale iptal edilir.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki sözleşmeler, ekleri ve diğer tüm belgeler, ilgili idare
tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere, Türkçe olarak hazırlanır. Türkçe ve yabancı dilde
hazırlanan dokümanların yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas
alınır.
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(6) SİP Sözleşmesi ekinde, SİP kategorileri kapsamında yer alan SİP faaliyetlerinin
program yılı ve dönemlerine göre listelendiği SİP Planı yer alır.

(7) Sözleşmeler imzalandıktan hemen sonra ihaleyi kazanan istekliye geçici teminatı
iade edilir.

(8) Ana Tedarik Sözleşmesinin uygulanması ile ilgili olarak 5/1/2002 tarihli ve 4735
sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Sanayi İşbirliği Programı Sözleşmesinin Uygulanması ile İlgili Hükümler

Ön onay

MADDE 31 – (1) SİP Sözleşmesi ve eki SİP Planında belirtilen SİP faaliyetlerinin ger-
çekleştirilmesine yönelik herhangi bir işlem başlatılmadan önce veya faaliyete ilişkin değişiklik
olması halinde, her bir SİP faaliyeti için Yüklenici tarafından Daire Başkanlığının bağlı bulun-
duğu Genel Müdürlüğe/Başkanlığa ilgili idare tarafından hazırlanan standart form kullanılarak
ön onay başvurusu yapılır.

(2) Ön onay başvurusu en geç otuz iş günü içerisinde Proje Grubu tarafından değerlen-
dirilir ve Daire Başkanlığınca uygun bulunması halinde Genel Müdürlüğün/Başkanlığın ön
onayına sunulur. Ön onay başvurusunun reddedilmesi halinde, red kararı aynı süre içerisinde
gerekçeleriyle birlikte Yükleniciye yazılı olarak bildirilir ve başvurunun yenilenmesi istenir.
Ön onay değerlendirme sonucu doksan gün içerisinde Yükleniciye yazılı olarak bildirilmediği
takdirde, başvuru reddedilmiş sayılır.

(3) Ön onay başvurusu, gerekli hallerde süre, bedel, ürün, hizmet gibi hususlar bakı-
mından sınırlandırılabilir.

(4) Yazılı ön onay alınmadan ya da yenilenen ön onay başvurusu uygun görülmeden
gerçekleştirilen faaliyetler, bu Yönetmelik ve SİP Sözleşmesinde yer alan diğer esaslara uygun
olsa da SİP faaliyeti olarak kabul edilmez ve kredilendirilmez.

SİP taahhüt süresi ve faaliyet raporu

MADDE 32 – (1) SİP taahhütleri, Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdür-
lük/Başkanlık tarafından onaylanan SİP Planında belirtilen program yılı ve program dönemle-
rine göre yerine getirilir. Proje Grubu ve Yüklenicinin önerisi doğrultusunda, program yılı ve
program dönemleri Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından SİP Sözleşmesinde belirtilen taahhüt
süresinden az olmak üzere revize edilebilir. Bu durumda, Yüklenicinin toplam SİP taahhüdü
sabit kalmak üzere, Yüklenicinin üstlendiği iş ve sözleşme konusuna göre SİP taahhüt süresi
SİP Planında yeniden değerlendirilir.

(2) Yüklenici, düzenleyeceği SİP taahhütlerini yerine getirme durumunu gösteren SİP
Faaliyet Raporunu, kanıtlayıcı bilgi ve belgelerini ve Daire Başkanlığı tarafından taahhütlerin
niteliğine göre talep edilen diğer bilgi ve belgeleri Daire Başkanlığınca belirlenen her bir prog-
ram dönemi bitimini takip eden on beş iş günü içerisinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe/Baş-
kanlığa teslim etmekle yükümlüdür.

(3) Yüklenici tarafından her bir dönemi sonunda sunulan SİP Faaliyet Raporu, Proje
Grubu tarafından değerlendirilir ve Daire Başkanlığı tarafından uygun bulunması halinde Genel
Müdürlüğün/Başkanlığın onayına sunulur. Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından SİP Faaliyet
Raporunun onaylanması halinde kredilendirme işlemleri yapılabilir.
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(4) Her bir program dönemi sonunda SİP Faaliyet Raporunun teslim edilmemesi duru-
munda, ilgili yıl içerisinde SİP faaliyetlerinin gerçekleştirilmediği kabul edilir. İstenilen bilgileri
içermeyen ve/veya zamanında teslim edilmeyen SİP Faaliyet Raporları için Yüklenici hakkında
35 inci madde hükümleri uygulanır.

(5) SİP Planında yer alan herhangi bir SİP faaliyetinin Yüklenici tarafından, 4735 sayılı
Kanun esas alınarak sözleşmede belirtilen mücbir sebeplerden dolayı veya kusuru olmaksızın
tamamen ya da kısmen gerçekleştirilememesi halinde; Yüklenici, söz konusu faaliyeti gerçek-
leştirememesine ilişkin kanıtlayıcı ve destekleyici bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe/Başkan-
lığa sunar. Genel Müdürlüğe/Başkanlığa sunulan kanıtlara ilişkin değerlendirme sonucunda,
Yüklenici beyanının kabul edilmesi halinde gerçekleştirilemeyen SİP faaliyeti, SİP Planından
çıkartılır.

(6) Yüklenici toplam SİP yükümlülüğü sabit kalmak üzere, gerçekleştirilemeyen SİP
faaliyeti yerine yeni bir SİP faaliyeti tanımlayarak Genel Müdürlüğün/Başkanlığın onayına su-
nar. Yeni SİP faaliyeti, Genel Müdürlüğün/Başkanlığın onayıyla Yüklenici tarafından SİP Pla-
nına yansıtılır.

SİP faaliyetlerinin kredilendirilmesi

MADDE 33 – (1) SİP Faaliyet Raporunun Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel
Müdürlük/Başkanlık tarafından onaylanmasını takiben, Yüklenici tarafından ön onay alınarak
gerçekleştirilen SİP faaliyetleri için kredilendirilme talebinde bulunulur.

(2) Kredilendirme taleplerinin ekinde yer alması gereken bilgi ve belgeler, taahhütlerin
niteliğine göre Proje Grubu tarafından belirlenir.

(3) SİP faaliyetleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde kredilendirilir:
a) Kredilendirilme, ön onayda belirtilen koşullar ile SİP Şartnamesi ekinde yer alan ve

Ek-10’da belirtilen SİP Kredilendirme Katsayı Aralıkları Rehber Tablosuna göre hazırlanan
SİP kredilendirme katsayı tablosundaki uygun katsayılar kullanılarak veya ilgili idareler tara-
fından belirlenen kredilendirme esaslarına göre yapılır.

b) Yüklenicinin SİP taahhütlerini yerine getirirken yapmış olduğu doğrudan taahhüt
konusu ile ilgili olmayan seyahat, konaklama, yemek, posta hizmetleri gibi idari masraflar SİP
faaliyeti olarak kredilendirilmez.

(4) SİP Sözleşmesi kapsamında yerli sanayiye verilecek işler ve ihracat, yurt içi katma
değer dikkate alınarak kredilendirilir. Gerçekleştirilen SİP faaliyetlerinde YİKD tutarlarının
doğrulanması Proje Grubu tarafından gerçekleştirilir.

(5) Yüklenici, YİKD tutarlarının doğrulanması amacıyla Proje Grubu tarafından talep
edilen tüm bilgi ve belgeleri Genel Müdürlüğe/Başkanlığa sunar. Genel Müdürlük/Başkanlık
gerekli hallerde YİKD tutarlarını doğrulatmak amacıyla, masrafı Yükleniciye ait olmak üzere,
bağımsız denetim kuruluşlarına, üniversitelere ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına inceleme
yaptırabilir.

Takip ve denetim yetkisi

MADDE 34 – (1) Proje Grubu, SİP taahhütlerini takip etme, taahhütlerin yerine geti-
rilmesiyle ilgili olarak gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi talep etme, yerinde denetim
yapma veya yaptırma yetkisine sahiptir.

(2) Proje Grubu tarafından yapılan takip ve denetim neticesinde, SİP taahhütlerine iliş-
kin aykırılıkların tespit edilmesi halinde, bu durum raporlanarak Genel Müdürlüğe/Başkanlığa
sunulur ve Yüklenici hakkında 35 inci madde hükümleri uygulanır.
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Cezai şart
MADDE 35 – (1) Yüklenici tarafından SİP yükümlülüklerinin SİP Sözleşmesinde be-

lirtilen ilgili program yılı ve dönemi içerisinde ve/veya miktar ve şartlarda yerine getirilmemesi
halinde; altmış günden kısa olmamak üzere belirlenen süre içerisinde, söz konusu yükümlü-
lüklerin yerine getirilmesi için Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından yazılı talepte bulunulur.

(2) Bu sürenin sonunda aykırılık giderilmediği takdirde, SİP Sözleşmesinde belirtilen
hükümler çerçevesinde cezai şart uygulanır. Cezai şartın uygulanması, Yükleniciyi SİP taah-
hütlerini yerine getirme sorumluluğundan kurtarmaz.

(3) Yüklenici, ikinci fıkra kapsamında yükümlü olduğu cezai şartı Genel
Müdürlüğün/Başkanlığın yazılı talebinden itibaren on beş iş günü içerisinde ilgili idare tara-
fından bildirilen hesaba nakden öder. Ödemenin zamanında yapılmaması durumunda; cezai
şart bedeli, Yükleniciye Ana Tedarik Sözleşmesi ve/veya diğer sözleşmeler kapsamında varsa
yapılacak ödemelerden mahsup edilir ve/veya Yükleniciden SİP Sözleşmesi kapsamında alın-
mış olan teminattan tahsil edilir.

(4) SİP Sözleşmesinin Yüklenicinin kusuru nedeniyle feshi halinde, SİP Sözleşmesi
kapsamında alınmış olan teminatı gelir kaydedilir.

SİP eskalasyonu
MADDE 36 – (1) İlgili program yılı sonunda gerçekleştirilmeyen SİP taahhütleri bir

sonraki program yılına, ilgili mevzuatına ve SİP Sözleşmesinde belirtilen oran ve koşullara
uygun olarak eskale edilerek aktarılır ve bu durumda Yüklenici hakkında 35 inci madde hü-
kümleri uygulanır.

(2) Ana Tedarik Sözleşmesi bedelinin eskalasyona tabi olması durumunda, SİP yüküm-
lülüklerine de Ana Tedarik Sözleşmesinde belirtilen oran ve koşullarda eskalasyon uygulanır.

Geçici kredilendirme
MADDE 37 – (1) Bir program dönemi içerisinde Yüklenici tarafından planlanan bir

SİP faaliyetinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak, daha sonra kesin krediye dönüştürülmek
üzere ilgili idare tarafından belirlenen kredilendirme esaslarına göre geçici kredilendirme ya-
pılabilir.

Ön kredilendirme
MADDE 38 – (1) İlgili idareye hali hazırda SİP yükümlülüğü bulunmayan bir şirketin

gelecekteki olası SİP yükümlülüklerine sayılmak üzere, ilgili idare tarafından belirlenen kre-
dilendirme esaslarına göre ön kredilendirme yapılabilir.

Fazla SİP kredisi aktarımları
MADDE 39 – (1) Yüklenici tarafından, aynı SİP Sözleşmesi kapsamındaki bir SİP faa-

liyeti yükümlülüğünün üzerinde gerçekleştirilen SİP kredisi, her bir program dönemi sonunda,
Yüklenici tarafından yazılı olarak talep edilmesi ve Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel
Müdürlük/Başkanlık tarafından uygun görülmesi halinde, aynı SİP Sözleşmesi ve aynı SİP ka-
tegorisi kapsamında yer alan müteakip dönem yükümlülüklerine aktarılabilir.

(2) Fazla SİP kredisi aktarımlarına ilişkin esaslar ilgili idarece belirlenir.

ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

KOBİ iş payı yükümlülüğü ve SİP taahhütleri kapsamındaki alt yükleniciler
MADDE 40 – (1) SİP taahhütleri kapsamında KOBİ’lere verilecek iş payı, projenin

özelliği dikkate alınarak SİP Şartnamesinde belirtilir.
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(2) KOBİ’lere verilecek iş payı, SİP kredilendirme katsayı tablosunda belirlenen kat-
sayılardan daha yüksek katsayı ile kredilendirilebilir.

(3) SİP taahhütleri kapsamındaki alt yüklenicilere ilişkin hükümler ilgili idare tarafından
belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülür.

(4) Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu, Yüklenicinin sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.

Yatırımların devri, fikri ve sınai mülkiyet hakları
MADDE 41 – (1) SİP taahhüt süresinin sona ermesini takiben, Yüklenici tarafından

SİP kategorileri kapsamındaki yatırımlarının devrine ilişkin hususlar ilgili idareler tarafından
düzenlenir.

(2) SİP taahhütleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ortaya çıkan fikri ve
sınai mülkiyet haklarının kullanımı ve devri ile ilgili tüm hususlar, fikri ve sınai mülkiyet hak-
larına ilişkin mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

(3) Bu madde hükümlerine uyulmadığı takdirde, Yüklenici hakkında 35 inci maddenin
dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

İş deneyim belgesinin düzenlenmesi
MADDE 42 – (1) Ana Tedarik kapsamında tamamlanan işe ait iş deneyim belgesi 4734

sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun esas alınarak İhale Makamı tarafından düzenlenir.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen SİP taahhütlerinin tamamlanmasından

sonra Daire Başkanlığının bağlı bulunduğu Genel Müdürlük/Başkanlık tarafından SİP ile ilgili
iş deneyim belgesi düzenlenir. SİP ile ilgili iş deneyim belgeleri bu Yönetmelik kapsamındaki
ihalelerde kullanılabilir.

Sektörel veri tabanı
MADDE 43 – (1) SİP kategorileri kapsamında, yerli üretici veya hizmet sunucularının

üretim ve teknoloji kabiliyetleri ile bunlara verilecek iş payları belirlenirken; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale
Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ar-Ge Merkezleri, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri, Kümelenme Teşebbüsleri, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, sektör
ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde Daire Başkanlığı tarafından uluslararası
sınıflamalara uygun olarak hazırlanan sektör, firma, ürün bazlı veri tabanından yararlanılabilir
ve bu bilgiler ilgili firmanın uygun bulması halinde internet üzerinden kamu ile paylaşılabilir.

Uzun vadeli ihtiyaç planlaması
MADDE 44 – (1) İdarelerin ihtiyaçlarının önceden belirlenmesi ve bu ihtiyaç alanla-

rında sektör tarafından gerekli üretim altyapısının kurulması amacıyla ilgili idareler tarafından
uzun vadeli ihtiyaç planları hazırlanabilir ve bu planlar kamu ile paylaşılabilir.

Danışmanlık hizmeti
MADDE 45 – (1) İhale yetkilisince onaylanması kaydıyla, bu Yönetmelik kapsamında

dokümanların hazırlanması, ihaleye hazırlık ve SİP taahhütlerinin takibi aşamalarında 4734
sayılı Kanun hükümlerine göre danışmanlık hizmeti satın alınabilir.

Rehberlik ve süreçlerin takibi
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında tereddüde düşülen hallerde, ilgili

idareler tarafından bu konuda bilgi ve deneyim sahibi kamu kurum ve kuruluşlarının görüşüne
başvurulabilir.
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(2) Bu Yönetmelikte yer alan süreçler, Sanayi Geliştirme Komisyonu tarafından yazılı

olarak talep edilmesi ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından uygun bulunması halinde

idareler adına takip edilebilir.

(3) İdareler, bu Yönetmelik kapsamındaki SİP uygulama süreçlerinde ihtiyaç duyulan

SİP Planı taslağı, Teklif Değerlendirme Planı, Kriter Ağacı, standart form, tablo, rapor gibi bel-

geleri hazırlarken diğer idarelerce yayımlanan ilgili dokümanları rehber alabilir.

Yatırımlarda devlet yardımları ve devlet destekleri

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sözleşmelerde; 15/6/2012 tarihli

ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yar-

dımları Hakkındaki Kararı uygulanabilir.

(2) Yüklenici, devlet desteklerinden, desteği veren kamu kurum ve kuruluşları tarafın-

dan belirlenen usul ve esaslara göre yararlanabilir.

Tebligat

MADDE 48 – (1) İlgili idareler tarafından aday ve isteklilere yapılacak her türlü bildi-

rim ve tebligat, imza karşılığı elden veya 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun

7/a maddesine göre yapılır. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle belirtilen yöntemler kul-

lanılarak yapılamaması halinde, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (a) bendinde sayılan

diğer yöntemlere başvurulabilir.

Şikâyet

MADDE 49 – (1) İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla

bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen

günden itibaren on iş günü içerisinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ilgili idareye şi-

kâyet başvurusu yapılabilir. İdare tarafından, şikâyet başvurusu üzerine on iş günü içerisinde

karar alınarak şikâyet başvurusu sahibine bildirilir. Şikâyet başvurusuna ilişkin kararın son bil-

dirim tarihini izleyen tarihten itibaren yirmi iş günü geçmeden sözleşmeler imzalanamaz.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki işlemlere karşı Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet

başvurusu yapılamaz.

Ceza ve ihalelerden yasaklama

MADDE 50 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ait ceza ve ihalelerden yasaklama

ile ilgili hususlarda 4734 sayılı Kanun ile 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kanun,

4735 sayılı Kanun ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan yürürlükteki ilgili mevzuat

hükümleri kıyasen uygulanır.

(2) İlgili idareler tarafından hazırlanan düzenlemeler ile ihale dokümanında düzenlen-

meyen konularda 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve Kamu İhale Kurumu tarafından ya-

yımlanan yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.

Yürürlük

MADDE 52 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 53 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

yürütür.
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—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN
AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mer-

kez, taşra, döner sermaye ve yurtdışı teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin
amirlerini belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının merkez,

taşra, döner sermaye ve yurtdışı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak
görev yapan personeli kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı mad-
desi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin ve üst disiplin

amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
(2) Asli görev yerinin dışında geçici olarak görev yapan personelin disiplin amirleri,

bu Yönetmelik ekinde tespit olunan geçici olarak çalıştığı birimdeki disiplin amiridir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Me-

murları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 6 – (1) 22/10/2006 tarihli ve 26327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

yürütür.
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İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/10/2013 tarihli ve 28799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin dör-
düncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “2.70/4.00” ibaresi “2.91/4.00” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (b) bendinde yer
alan “3.00/4.00”  ibaresi “3.13/4.00” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesin-
deki “tezsiz yüksek lisans programlarında” ibaresi “programlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer
alan “2.00” ibaresi “2.48” olarak ve “2.70” ibaresi “2.91” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki
“Bir dönemde her dersten” ibaresi “Her dersten” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü yü-

rütür.

—— • ——
Namık Kemal Üniversitesinden:

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uy-

gulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

22/10/2013 28799
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Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organ-

larının görevlerine 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: Namık Kemal Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Namık Kemal Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Namık Kemal Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin uluslararası platformlarda tanıtımını

yapmak, kültürel ve bilimsel konularda uluslararası ilişkileri geliştirmek, öğrenciler ve akade-

mik personelin entelektüel, kültürel, kişisel deneyimlerini zenginleştirmek ve geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bu-

lunur:

a) Uluslararası ilişkiler alanındaki yeni gelişmeleri araştırmak.

b) Benzer nitelikteki bilimsel kuruluşlarla uluslararası ilişkiler araştırmaları alanında

bilimsel işbirliği yapmak.

c) Kamu ve özel sektörce önerilecek konularda araştırma ve incelemeler yapmak, da-

nışma hizmeti sağlamak ve Merkezin uzmanlık alanına giren konularda çalışmalar yapmak.

ç) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının yürüttüğü prog-

ram ve projelerin Üniversite adına yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olmak.

d) Erasmus +, Avrupa 7. Çerçeve, Mevlana, Farabi ve bu alandaki benzer eğitim prog-

ramları projelerinin Üniversite genelinde uygulanmasını sağlamak.

e) Çerçeve programları kapsamında maksimum düzeyde proje üretmek ve öğretim ele-

manlarının bunlardan faydalanmasını sağlamak.

f) Kültürel, bilimsel ve eğitim ilişkilerinin ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmek su-

retiyle her iki ülkenin halklarının yaşam şekli ve kültürlerini daha iyi anlamalarını sağlamak.

g) Yapılacak projelerle öğrencilerin, temel mesleki eğitim içinde tüm düzeylerde beceri

ve yeterliliklerinin artırılmasını sağlamak.

ğ) Avrupa Birliği projelerinden yararlanacak öğretim elemanı ve öğrenciler için oryan-

tasyon programı hazırlamak ve uygulamak.
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h) Erasmus+öğrenci değişiminden ve projelerinden yararlanacak öğrenciler için başvuru
duyuruları, yabancı dil sınavı, mülakat ve gidecek öğrencilerin seçimini yapmak.

ı) Yurt dışından Üniversiteye gelecek öğretim elemanı ve öğrencilerin organizasyonunu
sağlamak.

i) Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları ve projeleri kapsamında yeni program-
ların tanıtılması, hazırlanması, yeni gelişmelerin takip edilmesi amacıyla bilgilendirme toplan-
tıları ve seminerler düzenlemek.

j) Programlara katılım şartları, başvuru ve seçilebilirlik ile ilgili konularda bilgi sağ-
lanması, başvuru işlemlerinin desteklenmesi, organize edilmesi ve kayıt altına alınması konu-
larını düzenlemek.

k) Üniversitede değişim programlarından yararlanacak kişilerle gerekli sözleşmeleri
yapmak, rapor istemek ve değerlendirmek.

l) Ulusal Ajans tarafından tahsis edilen kaynakların muhasebesi ve izlenmesi için gerekli
sistemi kurmak ve işletmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi
biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi
tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişiyi, üç yıllık süre için müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmesi için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden
ayrılan müdür yardımcısının yerine aynı yöntemle bir başkası görevlendirilir. Müdürün görevi
sona erince yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdürün görevi başında bu-
lunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri vekalet eder.

(4) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık

etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını yürütmek.
ç) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
d) Müdürlük birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak binalar, araç-gereçler

ve benzeri ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek.
e) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim

Kuruluna sunmak.
(5) Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden

ve çıkabilecek sorunların çözülmesinden Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
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Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve dört üye olmak üzere

toplam yedi kişiden oluşur. Üyeler Namık Kemal Üniversitesinde görevli öğretim üyeleri ara-

sından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir. Süresi biten üye

yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Toplantı nisbi üye sayısının bir fazlası

ile yapılabilir. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı

oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda veya üyelerden

beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. 

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

(5) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Müdürün önerilerini değerlendirmek.

c) Merkezin eleman ihtiyacını belirlemek ve Rektörlükten talepte bulunmak.

ç) Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Müdürlük birimleri, program koordinatörleri ve program rehberleri

MADDE 10 – (1) Merkez; amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla; Merkez bünyesinde

müdürlük birimleri, program koordinatörleri veya program rehberleri şeklinde alt birimler oluş-

turabilir.

(2) Müdürlük birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İta amiri 

MADDE 11 – (1) Merkezin ita amiri Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devrede-

bilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin; akademik, idari, teknik ve yardımcı personel ihtiyacı Mü-

dürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görev-

lendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/925 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Kamar ve Munzir oğlu 1996 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ALİ ŞUNİ, Mohamad Adel ve Soad oğlu 1972 D.lu 
Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan MOHAMAD ALİ ALSHOUNI hakkında Kaçakçılık suçundan 
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 04/12/2014 tarih ve 2014/925 esas, 2014/1271 
karar sayılı ilamı ile Sanık Mohamad Ali Alshounı'ın beraatine, diğer Sanık Ali Şuni'nin 2 yıl 6 ay 
hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve Sanık Ali Şuni'de yakalanan kaçak 
mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 
olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinden usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 134 

————— 
Esas No : 2014/893 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Velid ve Aber oğlu 1995 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED ALİ HAMZA hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 
davasında mahkememizin 02/12/2014 tarih ve 2014/893 esas, 2014/1260 karar sayılı ilamı ile 
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan 
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinden usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 133 

————— 
Esas No : 2014/901 
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mahmud ve Fatma oğlu 1996 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ÖMER UMUR hakkında 
Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 02/12/2014 tarih ve 

2014/901 esas, 2014/1262 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para 
cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinden usulen temyiz olunmadığı 
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 132 
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Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2014/959 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Nedir ve Veyse oğlu 1973 D.lu Halep/SURİYE 

Nüf. kayıtlı olan MUHAMMED HACI HALİT hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 04/12/2014 tarih ve 2014/959 esas, 2014/1272 karar sayılı ilamı ile 

sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinden usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 131 

————— 
Esas No : 2014/932 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Jouma ve Marıam oğlu 1975 D.lu 

İdlip/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MOHAMMED SALEH hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 11/12/2014 tarih ve 2014/932 esas, 2014/1344 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 5 ay hapis ve 80,00 TL Adli para cezası ile cezalandırılmasına, verilen hapis 

cezasının ertelenmesine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi 

gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinden usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 130 

————— 
Esas No : 2014/473 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Haldiye oğlu 1988 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MAHİR KANCO, Talat ve Hayat oğlu 1990 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. Kayıtlı olan FARYAL BİLAL hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan 

kamu davasında mahkememizin 13/11/2014 tarih ve 2014/473 esas, 2014/1139 karar sayılı ilamı 

ile sanık Mahir Kanco'nun beraatine, diğer sanık Faryal Bilal'ın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL. Adli 

para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. 

maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanıkların adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 

olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinden usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 129 

————— 
Esas No : 2014/930 

Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Mustafa ve Zeliha oğlu 1982 D.lu 

Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HASAN RAMAZAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı 

açılan kamu davasında mahkememizin 11/12/2014 tarih ve 2014/930 esas, 2014/1336 karar sayılı 

ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta 

yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar 

verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 

7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı 

CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinden usulen temyiz olunmadığı 

takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 128 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

AYÇİÇEK YAĞI ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 2.000 Lt Ayçiçek yağı alımı, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Ayçiçek Yağına teklif verilebilmesi için fabrikamızda üretim müdürlüğünden bilgi 

alınabilinir. 

3 - Teklifler en geç 20.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1206/1-1 

————— 

GLUTENSİZ EKMEK POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, 500 kg Glutensiz Ekmek Poşeti Alımı teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Glutensiz Ekmek Poşeti Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve 

Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 20.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1210/1-1 

————— 

MARGARİN ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg margarin, teklif alma usulüyle 

alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 20.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1209/1-1 

————— 

GLUTENSİZ ÇEREZ POŞETİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, 1.000 kg glutensiz çerez poşeti alımı teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Glutensiz çerez poşeti şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe Ticaret ve 

Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 20.02.2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe, 

Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 

   Anadolu Bulvarı No:13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

   Tel : 397 33 65 – 66 Faks : 397 33 71 – 74 1208/1-1 
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18,5 VE 37 KW ELEKTRİK MOTORLARININ STATOR VE 

ROTOR SİLİSLİ SAÇ PAKETLERİ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı :18,5 ve 37 kW ELEKTRİK MOTORLARININ STATOR VE ROTOR SİLİSLİ 

SAÇ PAKETLERİ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz 

yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2015/14530 

Dosya no  : 1522007 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Stator ve Rotor Silisli Saç Paketleri: 4 kalem  

b) Teslim yeri  : Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm 

Şefliği Ambarı ZONGULDAK  

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 02/03/2015 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; aynı güçteki motor stator ve rotor saç paketlerinin 

toplamında en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad.No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 02/03/2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili 

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

İlan olunur. 1184/1-1 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2015 – Sayı : 29268 

 

HASIR KAMA SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: Hasır kama 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2015/14723 

Dosya no  : 1524010 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Hasır kama: 28.000 adet 

b) Teslim yeri  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 02.03.2015 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4. 2.1 - Teklif edilen malzemeye ait prospektüs, katalog gibi standart dokümanlar. 

4.2.2 - Geniş kapsamlı 2 takım tanıtıcı katolog.  

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 50.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 02.03.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - 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. 

İlan olunur. 1185/1-1 
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TRİFAZE OG KONDANSATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

İşin Adı: TRİFAZE OG KONDANSATÖR alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2015/14698 

Dosya no  : 1521009 

1 - İdarenin: 

a) Adres  : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No:2 

67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel : 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks : 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - İhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : TRİFAZE OG KONDANSATÖR (4 kalem) 

b) Teslim yeri  : BÜLENT ECEVİT CADDESİ’NDEKİ TTK MAKİNA 

VE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MUAYENE VE 

TESELLÜM İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TESELLÜM 

AMBARIDIR. 

c) Teslim tarihi  : İşe başlanmasına müteakip 150 takvim günü.  

3 - İhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:2 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati  : 24.02.2015 Salı günü saat: 15:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek 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, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine 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,  
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak 

girişim beyannamesi, 

ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi  

4.2.2- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi 

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

6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve şartnameler 20,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.02.2015 Salı günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.  

10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

14.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

14.2 - 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. 

İlan olunur. 1186/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz ilgili Birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 25. ve 26. 

maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayımlanan Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz erişim sayfasında yayımlanan 

Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmelerde Esas Alınacak Yayınlara İlişkin Yönerge’de 

belirtilen kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile, ilgili Anabilim dallarında uzmanlaşmış, aylık 

ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri 

alınacaktır. 

Başvuru Şartları: 

* Adayların başvurulan Anabilim dalını belirten dilekçelerine son 6 ayda çekilmiş 2 adet 

vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti, erkek adaylar için 

askerlik durum belgesi, Doçentlik ve Doktora belgelerinin resmi onaylı örnekleri, yabancı dil 

(İngilizce) yeterliliğini gösteren belge örneği, yayın listesi, başlıca araştırma eserleri ile bilimsel 

çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim 

faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış; Profesör kadroları için beş (5), Doçent ve Yardımcı 

Doçent kadroları için dört (4) nüsha dosya ile 4 adet CD'yi (CD içeriğinde: yayın dosyasında 

bulunan eserlerin dijital ortama aktarılması, Word ortamında Özgeçmiş ile) ekleyerek 

başvurmaları gerekmektedir.   

* Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce olduğundan, başvuruda bulunacak 

adayların İngilizce ders verebilecek koşullara sahip olmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent 

adayları, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince, ilgili 

Fakülteler tarafından yapılacak Yabancı Dil (İngilizce) Sınavına alınacaktır. Sınav tarihleri 

Üniversitemiz erişim sayfasında, ilanın son başvuru tarihinden itibaren onbeş gün içinde 

duyurulacaktır.   

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

* Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi Selçuk 

Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No: 37-39 PK. 35100 

Bornova - İZMİR adresine kargo ile yapılabilir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmez. Son 

başvuru tarihi 01 Mart 2015’tir. Kargo ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.    

* İlan edilen kadrolar daimi statüde olup, tam zamanlıdır. 

 

FAKÜLTE 

ADI 

BÖLÜM 

ADI 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ UZMANLIK ALANI 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi  

Bölümü 
Prof.Dr. 1 

Doçentlik derecesini Makroekonomi alanında 

almış olmak. AB Ekonomik Entegrasyonu, 

Makroekonomi alanlarında eğitim, araştırma 

ve yayınlar yapmış; tercihen yurtdışında 

akademik iş  tecrübesine sahip olmak. 
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FAKÜLTE 

ADI 

BÖLÜM 

ADI 

KADRO 

ÜNVANI 

KADRO 

ADEDİ UZMANLIK ALANI 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

Ekonomi  

Bölümü 
Doç.Dr. 1 

Doktora derecesini Ekonomi alanında almış 

olmak. Mikroekonomi, Politik İktisat 

alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar 

yapmış, tercihen yurtdışında akademik 

iş tecrübesine sahip olmak. 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme  

Bölümü 
Doç.Dr. 1 

Doktora derecesini İşletme alanında almış 

olmak. Muhasebe ve Finans, İşletme Finansı 

alanlarında eğitim, araştırma ve yayınlar 

yapmış, akademik iş tecrübesine sahip olmak. 

İktisadi ve 

İdari 

Bilimler 

Fakültesi 

İşletme  

Bölümü 

Yrd. 

Doç.Dr. 
1 

Doktora derecesini Endüstri Mühendisliği ve 

İşletme Yönetimi alanında almış olmak. Karar 

Bilimleri, Sayısal Yöntemler alanlarında 

eğitim, araştırma ve yayınlar yapmış; 

akademik iş tecrübesine sahip olmak. 

Mimarlık 

Fakültesi 

Mimarlık 

Bölümü 

Yrd. 

Doç.Dr. 
1 

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini 

Mimarlık Anabilim dalında almış olmak. Yapı 

Bilgisi, Kinetik Mimarlık, Yapı Teknolojisi 

alanlarında araştırma ve yayınlar yapmış 

olmak. 

İletişim 

Fakültesi 

Görsel 

İletişim 

Tasarımı 

Bölümü 

Yrd. 

Doç.Dr. 
1 

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini 

Tasarım Çalışmaları, Sanat Tasarım 

alanlarında almış olmak. Tasarım ve Görsel-

Kültürel Çalışmalar alanlarında eğitim, 

araştırma ve yayınlar yapmış, akademik iş 

tecrübesine sahip olmak. 

 1201/1-1 

—— • —— 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: 

Niğde Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisinde görev yaparken, Erasmus Değişim 

Programı kapsamında yurt dışına giden öğrencilere yapılan ödemelerle ilgili sahte evrak 

düzenlediği, ofis evraklarını yok ettiği, çeşitli öğrencilerin hesaplarına kasıtlı olarak fazla para 

aktardığı ve aktarılan paraları elden teslim aldığı, bazen de kendi hesabına aktardığı, bu suretle 

"Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve 

utanç verici hareketlerde bulunmak" disiplin suçunu işlediği iddiasıyla Niğde Üniversitesi 

Rektörlüğünce Abdullah Çavdar hakkında yapılan disiplin soruşturması sonucu; adı geçenin 

"Kamu Görevinden Çıkarma Cezası" ile cezalandırılması teklifi Yüksek Disiplin Kurulu'nun 

21.02.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2014/32 sayılı karar ile "Kamu 

Görevinden Çıkarma Cezası" cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Ancak Abdullah Çavdar'ın üniversitesinden ayrılmış olması nedeniyle bilinen adreslerine 

tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir. 
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Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 21.02.2014 tarihli toplantısında alınan 2014/32 

sayılı kararla; Abdullah Çavdar'ın Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve 

Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11/b-6 maddesi uyarınca "Kamu Görevinden Çıkarma 

Cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne 

karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği 

hususu ilanen tebliğ olunur. 1230/1-1 

————— 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce Mehmet Alptekin hakkında “10.04.2014- 09.05.2014 

tarihleri arasında izinsiz ve mazeretsiz toplam 20 gün göreve gelmemek” suretiyle “İzinsiz veya 

kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bir yıl içinde toplam olarak devamlı statüde olanlar 

için 20 gün göreve gelmemek, kısmi statüde olanlar için 80 saat devamsızlık göstermek” disiplin 

suçunu işlediği iddiasıyla yapılan disiplin soruşturması sonucunda; Yükseköğretim Kurumları 

Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/c maddesi uyarınca “Kamu 

Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin Kurulunun 

16.10.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2014/186 sayılı karar ile “Kamu 

Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Ancak, Mehmet Alptekin görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite ve dosyasında mevcut 

bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16.10.2014 tarihli toplantısında alınan 2014/186 

sayılı kararla; Mehmet Alptekin'in Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve 

Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11/c maddesi uyarınca “Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” 

ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne karar 

verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği 

hususu ilanen tebliğ olunur.  1229/1/1-1 

————— 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünce Mehmet Alptekin hakkında “yetkili olmadığı halde 

Trakya Üniversitesi Sosyal Tesis İşletmeleri veznesine yatırılması gereken miktarı ve alacaklı 

firmalara ait ödemeleri zimmetine geçirmek” suretiyle “Kamu hizmeti veya öğretim elemanı 

sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak” 

disiplin suçunu işlediği yapılan disiplin soruşturması sonucunda; Yükseköğretim Kurumları 

Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/(b-6) maddesi uyarınca 

“Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklif Yüksek Disiplin 

Kurulunun 16.10.2014 tarihli toplantısında görüşülmüş olup, alınan 2014/187 sayılı karar ile 

“Kamu Görevinden Çıkarma Cezası” ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Ancak, Mehmet Alptekin görevine gelmemesi nedeniyle Üniversite ve dosyasında mevcut 

bilinen adresine tebligat yapılamamış ve tebligata elverişli adresi de tespit edilememiştir. 

Bu nedenle, Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16.10.2014 tarihli toplantısında alınan 2014/187 

sayılı kararla; Mehmet Alptekin'in Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve 

Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11/b-6 maddesi uyarınca "Kamu Görevinden Çıkarma 

Cezası” ile cezalandırılmasına ilişkin teklifin, aynı yönetmeliğin 41. maddesi uyarınca kabulüne 

karar verildiği ve söz konusu karara karşı 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna başvurabileceği 

hususu ilanen tebliğ olunur. 1229/2/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un, 20/11/2014 tarihli ve 5315-75 sayılı Kararı ile; “Afyonkarahisar - İzmir 

Karayolu 13. Km. (Ada: - , Pafta:27, Parsel:2687) Merkez/AFYONKARAHİSAR” adresinde 

faaliyet göstermek üzere Kurumdan 23/08/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/11997 sayılı LPG 

Otogaz Bayilik Lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited 

Şirketi’nin, Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nden 2013 yılında muhtelif tarihlerde LPG Otogaz ikmal etmek 

suretiyle dağıtıcısı dışında LPG Otogaz ikmal etmesinin; 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 

(LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 

"Otogaz bayileri" başlıklı 7 nci maddesinin birinci fıkrası ve ikinci fıkrasının 1 numaralı bendi ile 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin "Otogaz Bayilik Lisansı 

sahiplerinin yükümlülükleri" başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aykırı 

olduğu değerlendirildiğinden, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasasında Yapılacak 

Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 

Yönetmeliğin 24 üncü maddesi uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama 

Limited Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek 

olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar 

verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde 

gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi 

Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine 

gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir. 1231/1/1-1 

————— 

Kurul’un, Alko Petrol Ürünleri Sanayi ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, 13/02/2009 

tarihli ve BAY/939-82/25602 sayılı; 16/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29899 sayılı ve 

28/12/2012 tarihli ve BAY/939-82/31952 sayılı akaryakıt bayilik lisansları ile ilgili olarak aldığı 

20/11/2014 tarihli ve 5315-73 sayılı Kararı ile; 

-“Batı Mah Ankara Cad No:17 Pendik/İSTANBUL” adresinde faaliyet göstermek üzere 

Kurumdan 13/02/2009 tarihli ve BAY/939-82/25602 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko 

Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2012 yılında; 

-“Afyonkarahisar-İzmir Karayolu, 13. Km. (Pafta:27, Parsel: 2687)/ AFYONKARAHİSAR” 

adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 16/08/2011 tarihli ve BAY/939-82/29899 sayılı 

akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited 

Şirketi’nin 2012 yılında; 

-“Sandıklı-Afyonkarahisar Karayolu 8. Km. (Pafta:16, Ada:-, Parsel:2900) 

Ekinhisar/AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan 28/12/2012 

tarihli ve BAY/939-82/31952 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko Petrol Ürünleri Sanayi 

Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2013 yılında; 

Adalet Akaryakıt Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt 

ikmali yaparak dağıtıcıları dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine 

göre bayilik faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) 

bendinde “bayisi olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali 

yapılmaması” hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin 

yükümlülükleri” başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı 

sahiplerinin faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve 

bayilerin bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı 

olduğu değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 
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Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında ön araştırma 

prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı 

savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmaların 15 (Onbeş) gün içerisinde 

gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi 

Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine 

gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1231/2/1-1 

————— 

Kurul’un, Alko Petrol Ürünleri Sanayi ve Pazarlama Limited Şirketi’nin, 17/06/2011 

tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı akaryakıt bayilik lisansı ile ilgili olarak aldığı 20/11/2014 

tarihli ve 5315-73 sayılı Kararı ile “Veysel Karani Mahallesi Ankara Yolu Küme Evler No:56 

(Pafta:9, Ada:-, Parsel:329)/ AFYONKARAHİSAR” adresinde faaliyet göstermek üzere 

Kurumdan 17/06/2011 tarihli ve BAY/939-82/29641 sayılı akaryakıt bayilik lisansı alan Alko 

Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi’nin 2013 yılında Adalet Akaryakıt 

Taşımacılık Isı Sistemleri Ambalaj Petrol Ürünleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited 

Şirketi’nden, muhtelif tarihlerde adlarına düzenlenen faturalar ile akaryakıt ikmali yaparak 

dağıtıcıları dışında akaryakıt ikmali yapmasının; Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin 

birinci fıkrasında “bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik 

faaliyetlerini yürütürler….” hükmü yanında, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde “bayisi 

olduğu dağıtıcı haricinde diğer dağıtıcı ve onların bayilerinden akaryakıt ikmali yapılmaması” 

hükmü ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin “Bayilik lisansı sahiplerinin yükümlülükleri” 

başlıklı 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan sırasıyla bayilik lisansı sahiplerinin 

faaliyetlerinin dağıtıcılar ile tek elden satış sözleşmesine göre yürütüleceği ve bayilerin bayisi 

oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapamayacakları hükümlerine aykırı olduğu 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca Alko Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi hakkında ön araştırma 

prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı 

savunma alınmak suretiyle başlanmasına karar verilmiştir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, ilgili yazılı savunmanın 15 (Onbeş) gün içerisinde 

gerekli tüm belgeler de eklenmek suretiyle “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi 

Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine 

gönderilmesi, ayrıca süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının bilinmesi 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.  1231/3/1-1 

————— 

Kurulun 02.10.2014 tarihli ve 5253/16 sayılı Kararı ile; 11.03.2011 tarihli BAY/939-

82/29134 sayılı bayilik lisansı kapsamında OVAKENT YOLU ÜZERİ ÇATALARMUT 

MEVKİİ NO:11 (PAFTA:17 PARSEL 5888) OVAKENT- ÖDEMİŞ / İZMİR adresinde 

BALPET PETROL ÜRÜNLERİ TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

’nin bayisi olarak faaliyet gösteren AYSEV PETROL OTOMOTİV GIDA İNŞAAT NAKLİYE 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nın, 2011 ve 2012 yılları içerisinde, dağıtıcı firma 

harici yerden akaryakıt tedarik etmek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci 

maddesinin birinci fıkrası ile aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın AYSEV PETROL OTOMOTİV GIDA 
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İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 'nin yazılı savunmasının 

alınmasına karar verilmiştir. 

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur.  1231/4/1-1 

————— 

Kurulun 23.10.2014 tarihli ve 5274/16 sayılı Kararı ile; “Ankara Asfaltı 25. Km Ege 

Seramik Karşısı (Parsel : 1731) (Ada:- , Pafta:- , Parsel:-) Kemalpaşa / İZMİR” adresinde faaliyet 

gösteren 15.09.2008 tarih ve BAY/939-82/25026 sayılı bayilik lisansı sahibi (lisans 19.09.2014’te 

iptal edilmiştir.) Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nak. Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait 

akaryakıt istasyonunda 30/04/2013 tarihinde yapılan denetimde, istasyonun satış yapılan pompa 

tabancası ile istasyonda bulunan 35 PHK 48 plakalı tankerden alınan 1320P00395001 nolu ve 

1320P00395003 nolu motorin numunelerinin ulusal marker seviyesinin geçersiz ve ilgili teknik 

düzenlemelere aykırı olmasının, bunun yanı sıra istasyonda bulunan 34 DD 9048 plakalı 

tankerden alınan 1320P00395002 nolu motorin numunesinin ise ulusal marker seviyesinin 

geçersiz ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı çıkması ve aynı zamanda tağşiş edilmiş olmasının 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ve 18 inci 

maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında 

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve 

(f) bentlerine ve 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olduğu 

değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve 

Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi 

uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın Bulduk Petrol Akaryakıt Dağıtım Nak. 

Turz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti’nin yazılı savunmasının alınmasına karar verilmiştir.  

Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 

gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur.  1231/5/1-1 

————— 

Kurul’un 31.10.2014 tarihli ve 5287/57 sayılı Kararı ile; Ermenek Petrol Ürünleri 

Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, akaryakıt istasyonunuzda sigorta yaptırmadığının 

tespit edilmesinin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının 

(d) bendine ve aynı Kanunun 15 inci maddesi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 49 uncu 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ve aynı 

maddenin dördüncü fıkrası ile “Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 

Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ” hükümleri gereğince belirlenen 13.592.-TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 13.592.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın ilan 

tarihini izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası 

uyarınca Kararın ilan tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare 

Mahkemelerine dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının ilan tarihini 

izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik 

indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, ilan tarihini takip eden 

60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı 

ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

  1231/6/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Kurul’un 31.10.2014 tarihli ve 5287/56 sayılı Kararı ile; Ermenek Petrol Ürünleri 

Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, LPG otogaz istasyonuna sigorta yaptırmadığının 

tespit edilmesinin, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik 

Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü 

fıkrasının (ç) bendine ve aynı Kanunun 13 üncü maddesine ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket ettiği, 

Ermenek Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı 

Kanunun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin 4 numaralı alt bendi ve Sıvılaştırılmış 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliğ ile belirlenen 679.629,-TL. tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 679.629,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 

Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 06 0001 5001 5800 7292 

2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 

Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1231/7/1-1 

————— 

Kurul’un 31.10.2014 tarihli ve 5287/55 sayılı Kararı ile; Ermenek Petrol Ürünleri 

Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin, LPG otogaz istasyonunda çalışan LPG dolum 

personelinin "LPG Yetkili Personel Belgesi"nin bulunmadığının tespit edilmesinin, 5307 sayılı 

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendine ve 15 inci 

maddesine aykırı hareket ettiği, ayrıca, 20.10.2011 tarihinde yapılan denetimlerde otogaz 

istasyonunda asli faaliyetlerinde eğitim ve sertifika almış personel çalıştırmaması sebebiyle, 

05.01.2012 tarihli ve 3631/152 sayılı Kurul Kararı ile idari para cezası uygulandığı ve bu kararın 

ilgiliye 23.02.2012 tarihli ve 1242 sayılı yazı ile tebliğ edildiği ve ilgilinin 19.03.2012 tarihinde 

tebligatı aldığı iki yıl geçmeden lisans sahibinin aynı fiili işlediği, değerlendirildiğinden, Ermenek 

Petrol Ürünleri Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında 

Tebliği hükümleri uyarınca 67.962-TL, tutarında idari para cezasının Kanunun 16 ıncı maddesinin 

altıncı fıkrası gereğince iki kat olarak 135.924,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına 

karar verilmiştir 

Söz konusu Kurul kararı uyarınca 135.924,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı 

Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler 

Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR 06 0001 5001 5800 7292 

2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) 
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Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci 

maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, 

Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerine dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari 

para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen 

Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme 

talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması 

halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.  1231/8/1-1 

————— 

Kurul’un 22.11.2014 tarihli ve 5326/52 sayılı Kararı ile; 18.07.2013 tarihli ve BAY/939-

82/32944 (15.09.2014 tarih ve 31898 sayılı karar ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 17 nci 

maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca lisans sonlandırılmıştır.) sayılı bayilik lisansı 

sahibi Şehoil Petrol Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 04.02.2014 tarihinde yapılan 

denetimde tespit edildiği üzere, Şehoil Petrol Anonim Şirketi’ne, ait akaryakıt istasyonundan 

alınan motorin numunesine ilişkin, İnönü PAL’ın, 17.02.2014 tarihli ve Motorin (2014-0310) 

sayılı analiz raporuna göre; 

- Numunenin motorin esaslı olduğu ve içerisine hem kaynama noktası düşük, hem 

kaynama noktası ve kükürt değeri yüksek organik bir sıvının eklenerek ürünün tağşiş edilmesi 

eyleminin; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine, 

- Ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmali 

eyleminin, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) 

bendi ve 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler 

Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci 

maddesinin (d) ve (f) bentlerine, 

Diğer yandan, Şehoil Petrol Anonim Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda; 

- Gizli tank ve düzeneği vaziyet planına kayıt ettirmeden piyasa faaliyetlerine konu etmek 

suretiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (l) bendi ile 

Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin “Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar” başlıklı 

11 inci maddesinin (e) bendine, 

- 47 LH 520 plakalı çekici ile bu çekiciye bağlı 33 D 1305 plakalı dorsenin yakıt 

deposundan istasyonda bulunan yeraltı tanklarına akaryakıt ikmal etmesi dolayısıyla, dağıtıcısı 

dışında akaryakıt ikmalinde bulunmak suretiyle, 5015 sayılı Kanunun "Bayiler" başlıklı 8 inci 

maddesinin birinci fıkrasında ifade edilen "…Bayiler, dağıtıcıları ile yapacakları tek elden satış 

sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler." hükmü ile Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine, 

Aykırı hareket ettiği değerlendirilmiş olup, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 

Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci 

maddesi uyarınca, Şehoil Petrol Anonim Şirketi hakkında ön araştırma prosedürüne ve 

soruşturma raporu hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma 

alınmak suretiyle başlanması için Denetim Dairesi Başkanlığı’nın yetkilendirilmesine karar 

verilmiştir. 

Anılan Kurul kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın, tebliğ tarihinden itibaren 

15 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen 

tebliğ olunur.  1231/9/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 5476 Karar Tarihi : 12/02/2015 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/02/2015 tarihli toplantısında, İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 

22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 

Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 20/04/2006 tarihli 

ve DAG/728-1/121 numaralı lisans sahibi Aksa Çanakkale Doğal Gaz Dağıtım Anonim 

Şirketi’nin (Aksa Çanakkale A.Ş.) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik 

aşağıdaki Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasına, 

karar verilmiştir. 

Madde 1 - Aksa Çanakkale A.Ş.’nin tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık 

Tabanı 23.505.909 TL olarak belirlenmiştir. 

Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 

olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 

 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 2.466.629 4.367.278 4.367.278 

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen 

serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil 

değildir. 

Madde 3 - a) Aksa Çanakkale A.Ş.’nin perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, 

Ek’te yer alan parametreler kullanılarak yapılmıştır. 

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2015 yılı Şubat ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez. 

 

 

YILLIK TÜKETİM 

MİKTARI 

SİSTEM KULLANIM BEDELİ 

(TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 m3 0,120943 

Kademe 2 100.001 m3 ve üzeri 0,040771 
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c) (b) fıkrasında 2015 yılı Şubat ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her 

ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2)) 

Burada: 

İ : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

J : Her bir kademeyi, 

fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

Yi-ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci 

ay içinde açıklanan değişim oranını (%) 

gösterir. 

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez. 

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 

olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 

tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.  

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 

grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 

bildirir. 

Madde 8 - Bu Karar 16/02/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 

EKLER: 

EK-1 Parametreler Tablosu (AKSA ÇANAKKALE A.Ş.) 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 31.01.2015 - 135 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2015 - 2103  HİSARÖNÜ 

 

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesinde kayıtlı Ankara Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27.01.1997 gün ve 5059 sayılı kararıyla 1.ve 3.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmiş alanlarda, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında Karabük Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce yapılan genel sit irdelemesini konu alan 

27.01.2015 gün ve 101 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, Çaydeğirmeni Beldesi, Örenciktepe Nekropolü, Selimler 

Sokağı Höyüğü ile Kemerler Mahallesi, 105 ada, 2 parselde kayıtlı arkeolojik alanın; Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğümüz tarafından yapılan irdeleme çalışmaları sonucu belirlenen 

sınırlarının 1/4000 ölçekli haritalarda gösterildiği şekliyle kabul edilip tescil fişlerinin 

onaylanmasına, 

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine 

karar verildi  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 88 20.11.162 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 3561 Toplantı Yeri 

 AYDIN 

 

Denizli İli, Merkezefendi İlçesi bulunan ve tapunun 619 ada, 18 parsel numarasında 

kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan sondaj kazısı hakkında Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 23.09.2014 tarihli raporun ve eklerinin iletildiği Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve 4631 sayılı yazısı sonucunda alınan ve sondaj kazısında 

herhangi bir taşınmaz kültür varlığına ve tabakasına rastlanılmadığı belirtildiğinden Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanacak arkeolojik sit haritasının iletilmesinin talep 

edildiği Kurulumuzun 31.10.2014 tarih ve 3254 sayılı kararı ile Aydın Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 26.01.2015 tarihli rapor okundu. 

Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler 

sonucunda; 

Denizli İli, Merkezefendi İlçesinde bulunan, Saruhan Köyü Arkeolojik Yerleşimi ve 

Nekropol Alanı I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin Kurulumuzun 31.10.2014 tarih 

ve 3254 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kararımız eki 1/2500 ölçekli haritada gösterildiği 

şekliyle uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 

 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2015 – Sayı : 29268 

 

 
 1234/1-1 



15 Şubat 2015 – Sayı : 29268 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 29.01.2015 - 133 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 29.01.2015 - 2058  SAFRANBOLU 

 

Karabük İli, Eflani İlçesi, Akören Köyü, Ören Mevkii, 132 ada, 72 parselde kayıtlı 

taşınmazda kayıtlı Roma Dönemi antik yol kalıntısı ve çevresinin 3.derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesi isteğini konu alan Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü'nün 17.12.2014 gün ve 1157 sayılı raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Karabük İli, Eflani İlçesi, Akören Köyü, Ören Mevkii, 132 ada, 72 parselde kayıtlı 42.67 

metre eksen uzunluğuna sahip Roma Dönemi yol kalıntısının korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı olarak tescil edilmesine, bununla beraber söz konusu alan ve çevresinin kararımız eki 

1/2000 ölçekli haritada belirtildiği şekliyle 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce hazırlanan tescil fişinin 

onaylanmasına; 

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve 

mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin 

yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine 

karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2015 - 132 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 28.01.2015 - 2042  SAFRANBOLU 

 

Bartın İli, Ulus İlçesi, Abdipaşa Beldesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu Başkanlığı'nın 14.03.1980 gün ve 1789 sayılı kararı ile tescilli eski Safranbolu-Bartın 

karayolunda bulunan tescilli Osmanlı Dönemine tarihlenen (19.yy sonu-20.yy ilk çeyreği) iki 

gözlü Çanakçar Köprüsü'nün koruma alanı sınırlarını konu alan Karabük Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 08.10.2014 gün ve 939 sayılı raporu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Bartın İli, Ulus İlçesi, Abdipaşa Beldesi'nde kayıtlı tescilli Çanakçar Köprüsü'nün 

kararımız eki 1/2000 ölçekli harita sınırları belirtildiği şekliyle, Ulupınar Mahallesi, 231 ada, 30 

parselin 65.52m2'lik kısmıyla, Kadıoğlu Mahallesi, 197 ada, 1 parselin 68,85m2'lik kısmının 

koruma alanı olarak belirlenmesine, söz konusu köprünün Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca korunması grekli 

taşınmaz kültür varlığı olarak tescilinin devam etmesine, koruma grubunun "1" olarak 

belirlenmesine, söz konusu köprüye ilişkin Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğünce hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, 

Tescilli köprünün yüzeyinde yoğun bitki örtüsü oluşumunun tespit edilmiş olduğunun 

anlaşıldığına, söz konusu bitki köklerinin tescilli köprüye ait taşlara zamanla zarar verdiği ve 

siluetini olumsuz yönde etkilemekte olduğuna, bitkilerin kimyasal maddelerle kurutulması 

suretiyle kaldırılmasına ve bu çalışmaların tescilli köprüye herhangi bir zarar vermeden 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanlarınca teknik bir rapor 

hazırlanması gerektiğine bununla beraber söz konusu köprüye ilişkin rölöve ve restorasyon 

projelerinin ivedilikle hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015-108 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 21.01.2015-2292 

 

Samsun İli, Kavak İlçesi, Azaklı Mahallesi'nde bulunan iki adet su değirmeninin tesciline 

yönelik işlemlerinin başlatılmasına ilişkin SKVKBK 28.08.2014 gün ve 2055 sayılı kararı, tescile 

yönelik kurum görüşlerinin bildirildiği Kavak İlçesi Belediye Başkanlığının 23.12.2014 gün ve 

2168 sayılı yazısı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 29.12.2014 gün ve 222969 sayılı yazısı, 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 28.08.2014 gün ve 2055 sayılı kararı, 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.01.2015 gün ve 8 

sayılı raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Samsun İli, Kavak İlçesi, Azaklı Mahallesi'nde tapulanma harici alanda bulunan su 

değirmenine ait su kanalının son kısmı ile aynı mahallede tapulanma harici alanda bulunan su 

değirmeninin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, korunma alanlarının kararımız eki iki adet haritada çizildiği şekli ile belirlenmesine, 

korunma alanı içerisinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine karar verildi. 
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