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YÖNETMELİKLER

Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULU ÇALIŞMA USUL VE

ESASLARI İLE DENETİM KURULU HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun

toplantı ve çalışma usul ve esasları ile Denetim Kurulunun oluşumunu düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun oluşumu,

yetki ve görevleri, toplantı ve çalışma usul ve esasları ile Denetim Kurulunun oluşumuna ilişkin
konuları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Aka-

demisi Kanununun 12,13,14 ve 18 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
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b) Bakan: Adalet Bakanını,
c) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,
d) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını, 
e) Denetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Denetim Kurulunu, 
f)  Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,
g) Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,
ğ) Kurul Başkanı: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul Başkanını,
h) Üye: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurul üyesini,
ı) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi

Kurulun oluşumu
MADDE 5 – (1) Kurul; Bakan, Bakanlık Müsteşarı, Başkan, Başkan Yardımcıları, Ba-

kanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Hukuk İşleri Genel Müdürü, Kanunlar
Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü, Uluslararası Hukuk ve
Dış İlişkiler Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Eğitim Dairesi Başkanı ve
dört yıl için seçilen aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun biri hukuk daireleri, biri ceza daireleri üyeleri
arasından seçeceği iki üye, 

b)  Danıştay Başkanlık Kurulunun Danıştay üyeleri arasından seçeceği bir üye,
c) Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun Askerî Yargıtay üyeleri arasından seçeceği bir

üye,
ç) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulunun Askerî Yüksek İdare Mah-

kemesinin hâkim sınıfından olan üyeleri arasından seçeceği bir üye, 
d)  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kendi üyeleri arasından seçeceği bir üye,
e)  Bakanın, birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş;

adlî yargı hâkim ve savcıları arasından görevlendireceği dört, idarî yargı hâkim ve savcıları
arasından görevlendireceği iki üye,

f) Yükseköğretim Kurulunun Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ara-
sından seçeceği iki üye, 

g) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun en az on beş yıl fiilen mesleği icra etmiş
avukatlar arasından seçeceği bir üye,

ğ) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun birinci sınıf noterler arasından seçeceği
bir üye.

Üyeliğin sona ermesi
MADDE 6 – (1) Seçimle gelen üyelerin görev süresi seçilme tarihinden itibaren dört

yıl geçmekle sona erer.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun görevleri 
MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Kurul üyeleri arasından, Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asıl ve yedek üye-

lerini seçmek.

28 Şubat 2016 – Sayı : 29638                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



b) Yönetim Kurulu tarafından sunulan yıllık çalışma raporu ile Denetim Kurulu rapo-
runu inceleyerek karara bağlamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından sunulan kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planı ile
yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

ç) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen personel ihtiyaçlarını inceleyerek karara
bağlamak.

d) Başkan ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası hakkında karar vermek.
e) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Toplantı
MADDE 8 – (1) Kurul, her yıl Nisan ayı içinde Başkan tarafından belirlenen yer ve

zamanda olağan toplantısını yapar.
(2) Yönetim Kurulu veya Başkan, gereken hallerde Kurulu olağanüstü toplantıya çağı-

rabilir. 
(3) Kurulun en az on beş üyesinin, görüşülecek konuyu da belirten yazılı istemi üzerine,

Başkan, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
(4) Kurul, her toplantıda, kendi üyeleri arasından açık oylama usulüyle bir başkan ve

iki kâtip üye seçer.
Gündem
MADDE 9 – (1) Kurulun gündemini;
a) Olağan toplantıya çağırılması halinde,  7 nci maddede sayılan ve Başkan tarafından

belirlenen konular, 
b) Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, Başkan tarafından be-

lirlenen konular,
c) Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağırılması halinde, Yönetim Ku-

rulu kararında belirtilen ve Başkan tarafından önerilen konular,
ç)  En az on beş üyenin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılması halinde,

söz konusu istemde belirtilen ve Başkan tarafından önerilen konular,
oluşturur.
(2) Gündem birinci fıkrada belirtilen konular çerçevesinde Başkanlık tarafından hazır-

lanır ve toplantıdan üç gün önce üyelere dağıtılır. 
(3) Gündemde, yoklama, açılış, Kurul Başkanlığı seçimi, Kurul Başkanının açılış ko-

nuşması, görüşülmesi istenen konular, üyelerin dilek ve temennileri, Kurul Başkanının dilek
ve temennilere cevap teşkil eden konuşması, Kurul Başkanının kapanış konuşması, toplantı
yeter sayısının sağlanamaması durumunda ikinci toplantının yeri ve zamanı ile gerek görülen
diğer hususlar yer alır.

Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 10 – (1) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda

çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı katılan üyelerle yapılır.
(2) Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. 
(3) Oylamada çekimser oy kullanılamaz. 
Kurul başkanlığı
MADDE 11 – (1) Kurul Başkanlığı, bir başkan ve iki kâtip üyeden oluşur. Kurul Baş-

kanı ve iki kâtip üye Kurulun kendi üyeleri arasından açık oylama usulüyle seçilir.
Görüşmeler
MADDE 12 – (1) Kurulun görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde

yapılır:
a) Başkan tarafından toplantı yeter sayısının bulunması durumunda toplantı açılır ve

gündem maddelerinin görüşülmesine geçilir.
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b) Gündem üzerinde bir değişiklik önerisi yoksa maddeler sırasıyla görüşülür. Başkan
veya en az beş üyenin yazılı önergesi ile sunulan konuların gündeme alınmasına karar verile-
bilir. Gündemde bulunmayan ve Kurulca gündeme alınmayan konular müzakere edilemez.

c) Toplantıda farklı görüşlerin ileri sürülmesi sebebi ile olumlu veya olumsuz bir ço-
ğunluk kararına bağlanamayan veya üyelerce incelenmesi gerekli görülen konuların, bir sonraki
toplantıda görüşülmesine karar verilebilir.

ç) Bütün önergeler yazılı olarak Kurul Başkanına verilir. Önergeler Kurul tarafından
kâtip üyeye okutulur. Kurul Başkanı gerekli gördüğü önergeler hakkında leh ve aleyhte konuş-
ma yapmak isteyenler olup olmadığını tespit ederek müzakere açabileceği gibi önergeyi doğ-
rudan Kurulun onayına da sunabilir. Müzakereye açılan önergelerde Kurul Başkanı, ilk ve son
sözü önerge sahibine vermek suretiyle, söz isteyenlere istem sırasına göre, usul hakkında söz
isteyenlere ise öncelikle söz verir.

d) Üyeler, gündemin herhangi bir maddesinin görüşülmesi sırasında konu hakkında
Kurul Başkanından bilgi isteyebilir. Kurul Başkanı, istenen bilgiyi kendisi verebileceği gibi
bir üyeden veya konunun teknik yönünü göz önünde bulundurarak Akademiden bir görevliyi
toplantıya çağırarak açıklamada bulunmasını sağlayabilir.

e) Konuşmalar Kurul Başkanına hitaben yapılır. 
f) Kurul Başkanı konuya ilişkin görüş ve oyunu en son açıklar.
Oylama usulü
MADDE 13 – (1) Gündemde yer alan her madde, hakkındaki görüşmeler tamamlan-

dıktan sonra oylanır.
(2) Oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu,

Yönetim Kurulu ile Denetim Kuruluna katılacak asıl ve yedek üyelerin seçimi, gizli oylama
usulüyle ayrı ayrı yapılır.

(3) Oylama sonucu, Kurul Başkanı tarafından açıklanır.
Kurul toplantı tutanağı 
MADDE 14 – (1) Kurul toplantılarında alınan kararlar, toplantının yeri ve tarihi ile ka-

tılanların ad ve soyadlarını içerecek şekilde tutanak altına alınır.
(2) Tutanağın her sayfası Akademi mührü ile mühürlenip Kurul Başkanı ve kâtip üye-

lerce imzalandıktan sonra Başkanlığa tevdi edilir.
Sekretarya hizmetleri
MADDE 15 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon

Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yönetim Kurulu Üyesi Adaylığı, Başvuru Usulü ve Seçimi

Adaylık
MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeliklerine, Kurul üyeleri doğ-

rudan aday olabilir veya diğer bir Kurul üyesi tarafından aday gösterilebilir.
Başvuru usulü
MADDE 17 – (1) Toplantıdan önce başvuru Başkanlığa, toplantı sırasında başvuru ise

Kurul Başkanlığına verilecek bir dilekçeyle yapılır.
(2) Toplantıdan önce başvuran kişilere, başvurunun yapıldığını gösteren bir alındı bel-

gesi verilir.
(3) İadeli taahhütlü olmak koşuluyla, posta yoluyla başvuru yapılabilir; bu durumda,

başvurunun Başkanlığa ulaştığı tarih esas alınır.
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Üyelerin seçimi
MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeliğine başvuru yapanları ve

aday gösterilenleri belirten mühürlü oy pusulaları ve zarflar üyelere dağıtılır.
(2) Birden fazla üyelik seçiminin aynı toplantıda yapılması durumunda oylama, oy pu-

sulasına boş üye sayısı kadar adayın ad ve soyadının karşısındaki kutucuğun işaretlenmesi su-
retiyle yapılır.

Geçersiz oylar
MADDE 19 – (1) Oylar;
a) Oy pusulasında seçilecek üye sayısından fazla adayın ad ve soyadının işaretlenmiş

olması,
b) Akademi mührünü taşımayan pusula veya zarf kullanılmış olması,
c) Belirgin bir işaret taşıyan pusula veya zarf kullanılmış olması, 
hallerinde geçersiz sayılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim Kurulunun Oluşumu, Seçimi ve Üyeliğin Sona Ermesi

Denetim Kurulunun oluşumu
MADDE 20 – (1) Denetim Kurulu, Kurulun kendi üyeleri arasından seçtiği üç asıl ve

iki yedek üyeden oluşur.
Adaylık 
MADDE 21 – (1) Denetim Kurulu üyeliğine, Kurul üyeleri doğrudan aday olabilir veya

Kurulun bir üyesi tarafından aday gösterilebilir.
Başvuru usulü
MADDE 22 – (1) Denetim Kurulu üyeliği adaylık başvurusu, 17 nci maddedeki usule

göre yapılır.
Üye seçimi
MADDE 23 – (1) Denetim Kurulu üyeliği seçimi, 21 inci maddeye göre aday olanlar

arasından Kurulca, 18 inci ve 19 uncu maddelere göre yapılır.
Üyeliğin sona ermesi
MADDE 24 – (1) Denetim Kurulu üyelerinin görevi, seçilme tarihinden itibaren iki

yıl geçmekle sona erer. 
(2) Denetim Kurulu üyelerinden, herhangi bir sebeple üyeliği sona erenlerin yerine, ye-

dek üyelerden en fazla oy alan üye getirilir. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin
görev süresini tamamlarlar.

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 25 – (1) 30/3/2010 tarihli ve 27537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tür-

kiye Adalet Akademisi Genel Kurulunun Toplantı, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönet-
melik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

Yürütür.
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Türkiye Adalet Akademisinden:

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, noterlerin, serbest veya kamuda çalışan avu-

katların; Türkiye Adalet Akademisinde kurs, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri et-

kinlikler düzenlemek suretiyle mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlerini üst

seviyeye ulaştırmak ve meslekî gelişmelerinin sağlanması için yaptırılacak hizmet içi eğitimin

usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, noterlere, serbest avukatlara, hukuk ve adalet alanında

ilgili kurum, kuruluş ve kurullarda çalışan kişilerden Türkiye Adalet Akademisinde eğitim al-

ması teklif edilenlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Aka-

demisi Kanununun 31, 32, 33 ve 41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

b) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

c) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını,

ç) Daire Başkanlığı: Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığını, 

d) Eğitim: Hizmet içi eğitimi,

e) Eğitim Merkezi Başkanlığı: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Başkanlığını, 

f) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

g) Kanun:  4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,

ğ) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitimin Hedefleri, İlkeler, Sorumluluk ve Eğitime Katılım

Eğitimin başlıca hedefleri
MADDE 5 – (1) Eğitimin hedefleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Noterlerin, serbest avukatların, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve ku-

rullarda çalışan kişilerin mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlilik ve liyakatlerini üst seviyeye

ulaştırmak suretiyle meslekî gelişimlerini sağlamak.

b) Zamanı verimli şekilde kullanabilme ve karşılaşacakları hukuki problemleri en kısa

zamanda kavrayıp, doğru çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek.

c) İnsan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı yargılama yapabilme becerisini ge-

liştirmek.
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ç) Mevzuatta meydana gelen değişiklikleri uygulamaya yansıtmak ve uygulamada bir-

liği sağlamak.

d) Noterlerin, serbest avukatların, hukuk ve adalet alanında ilgili kurum, kuruluş ve ku-

rullarda çalışan kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişim ve gelişmelere uyum-

larını sağlamak.

e) Hukuk ve adalet alanındaki sorunların giderilmesi ve mesleki gelişim konularında

üst seviyede yarar sağlamak.

İlkeler

MADDE 6 – (1) Eğitimin gerçekleştirilmesinde;

a) Akademide verilecek hizmetin aksatılmaması,

b) Eğitimde plana uygunluk,

c) Eğitimde süreklilik,

ç) Uygulamaya yönelik olma,

d) Eğitim konularının belirlenmesinde gereklilik ve öncelik sıralaması,

e) Katılımcıların belirlenmesinde talebe öncelik,

f) Katılımcılar arasında eşitlik,

g) Katılımcıların başarılarının değerlendirilmesi,

ilkeleri göz önünde tutulur.

Sorumluluk

MADDE 7 – (1) Eğitime katılanlar, eğitim süresi içerisinde, kurs, seminer, sempozyum,

konferans ve uygulama şeklindeki çalışmalara düzenli olarak devam ederler ve Akademi tara-

fından belirlenen kurallara uyarlar. 

(2) Eğitime, ilgili mevzuat hükümlerine göre haklı bir mazereti bulunmaksızın katıl-

mayanların durumu ilgilinin kurumuna bildirilir.

Eğitime katılım

MADDE 8 – (1) Katılımcılar, eğitim planında belirlenen sayıda, yerde ve sürede aşa-

ğıdaki belirtilen şekilde eğitime katılabilir:

a) Eğitime katılacak kamu kurum, kuruluş ve kurullarda çalışanların listesi ilgili kurum,

kuruluş veya kurullarınca,

b) Eğitime katılacak serbest avukatların listesi doğrudan başvuru dışında, Türkiye Ba-

rolar Birliği veya ilgili barolarca,

c) Eğitime katılacak noterlerin listesi Türkiye Noterler Birliğince, 

belirlenir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitimin Uygulanması

Görevlendirme

MADDE 9 – (1) Hizmet içi eğitimlerde;

a) Yüksek mahkemelerin başkan, daire başkanı ve üyeleri,

b) Hâkimler ve savcılar,

c) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları,

ç) Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına

mensup uzmanlar, avukatlar ve noterler,
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d) Yabancı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar,

e) Özel eğitim ve danışmanlık kurumlarında çalışan uzmanlar,

öğretim elemanı olarak görevlendirilebilir.

Ders ücreti

MADDE 10 – (1) Akademide ders vermekle görevlendirilenlerden;

a) Üniversite öğretim elemanlarına 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim

Personel Kanununa göre, 

b) Üniversite dışından görevlendirilenlere, birinci derecede olanlar için profesörlere,

ikinci derecede olanlar için doçentlere, üç veya daha aşağı derecede olanlar ile kamu görevlisi

olmayanlar için okutmanlara ödenen kadar, 

ders ücreti ödenir.

(2) Birinci fıkrada sayılanlara ders ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapıl-

maz. 

Eğitim konuları

MADDE 11 – (1) Eğitim konuları, ilgililerin talepleri dikkate alınarak belirlenir.

(2) Eğitim konularının belirlenmesi sırasında; 

a) Mevzuatta meydana gelen değişikliklere,

b) Uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve duraksamalara neden olan hukuk ve ceza yargı-

laması usul hükümlerine,

c) Avrupa Birliği müktesebatının iç hukuka yansıtılmasında karşılaşılan sorunlara,

ç) İnsan haklarına ve evrensel hukuk anlayışına,

ilişkin konulara öncelik verilir.

Eğitim konusunun ve öğretim elemanlarının bildirimi

MADDE 12 – (1) Eğitimde verilecek kurs, seminer, sempozyum ve konferansların ko-

nuları ile bu konularda eğitim verecek öğretim elemanlarının isimleri, eğitimin başlamasından

önce Başkanlık tarafından ilgililere bildirilir.

Eğitim programının bildirimi

MADDE 13 – (1)  Kabul edilen eğitim programı, ilgili kurum, kuruluş veya kurullara

bildirilir.

İşbirliği ile eğitim

MADDE 14 – (1) Eğitim, konularına göre ilgili kurum, kuruluş veya kurullarla yapı-

lacak işbirliği sonucu düzenlenecek etkinlikler anılan kuruluşlarca belirlenecek tesislerden de

yararlanmak suretiyle yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim sonunda belge verilmesi

MADDE 15 – (1) Katılımcılardan;

a) En az altmış saatlik bir eğitim programına tabi tutularak, eğitim sonunda yapılan de-

ğerlendirmede başarılı kabul edilenlere Ek-1'deki sertifika,

b) Diğer eğitim faaliyetlerine katılanlara Ek-2'deki katılım belgesi, 

Başkanlıkça verilebilir.
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Eğitim ücreti

MADDE 16 – (1) Eğitime katılanlardan;

a) Kamuda çalışanların eğitim ücreti, mensubu olduğu kamu kurum, kuruluş veya ku-

rullarınca,

b) Diğer katılımcıların ücreti kendileri tarafından, 

eğitime başlamadan önce Akademi tarafından bildirilen banka hesabına yatırılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 8/10/2004 tarihli ve 25607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yü-

rütür.

Ek-1 

HİZMET İÇİ EĞİTİM SERTİFİKASI

Sayın .............................

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20.. .../..../20.. tarihleri arasında ..............  için dü-

zenlenen .................................... hizmet içi eğitimi başarı ile tamamlayarak  sertifika almaya

hak kazanmıştır. 

BAŞKAN

Ek-2 

HİZMET İÇİ EĞİTİME KATILIM BELGESİ

Sayın .............................

Türkiye Adalet Akademisince ..../...../20... ..../..../20... tarihleri arasında ..............  için

düzenlenen .................................... konulu hizmet içi eğitime katılması nedeniyle  işbu belge

tanzim edilerek kendisine verilmiştir. 

BAŞKAN
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Türkiye Adalet Akademisinden:
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA 

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu-

nun toplantı ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunun olu-

şumu, toplanması, yetki ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Aka-

demisi Kanununun 15, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,
b) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,
c) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını, 
ç) Başkanlık: Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığını, 
d) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,
e) Kanun: 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununu,
f) Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,
g) Üye: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Üyesini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Oluşumu ve Üyeliğin Sona Ermesi

Kurulun oluşumu
MADDE 5 – (1) Kurul, Başkanın başkanlığında, Bakanlık Personel Genel Müdürü ile

Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
(2) Başkan, Kurulun başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde, kendisine vekâlet eden

başkan yardımcısı, Kurula başkanlık eder.
(3) Bakanlık Personel Genel Müdürü bulunmadığı zaman kendisine vekâlet eden yar-

dımcısı, Kurul toplantısına katılır.
Üyeliğin sona ermesi
MADDE 6 – (1) Seçimle gelen üyelerin görev süresi dört yıldır. Kurulun seçimle gelen

asıl üyelerinden önce ikisi, sonra üçü sırayla her iki yılda bir yenilenir. 
(2) Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.
(3) Seçimle gelen üyelerden herhangi bir sebeple üyeliği sona erenlerin yerine yedek

üyelerden en fazla oy alan üye getirilir. Bu şekilde göreve gelen, yerini aldığı üyenin görev sü-
resini tamamlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurulun Görevleri ve Çalışma Usul ve Esasları

Kurulun görevleri 
MADDE 7 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yıllık çalışma raporu ve programı ile personel

ihtiyaçlarını inceleyip Genel Kurula sunmak,
b) Başkanlık tarafından hazırlanmış olan yönetmelik ve benzeri düzenlemeleri incele-

mek ve kabul etmek,
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c) Kısa ve uzun vadeli eğitim ve öğretim planları hazırlamak, eğitim ve öğretim hiz-
metlerine ilişkin kararları almak, 

ç) Akademinin görev alanına giren konularda taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yap-
tırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek tesis etmek üzere gerekli işlemleri yerine getirmek, 

d) Akademice verilen hizmetler karşılığında alınacak ücretleri gösteren tarifeyi hazır-
lamak, değiştirmek ve yürürlüğe koymak,

e) Akademide, Kanunun 22 ve 24 üncü maddeleri kapsamında çalıştırılacak yerli ve
yabancı öğretim elemanı, araştırmacı ve danışmanın nitelikleri, sözleşme şartları ve ücretlerini
27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlemek,

f) Akademide, Kanunun 22 ve 24 üncü maddelerine göre görev yapanlar hakkında ge-
çici olarak çalıştırma veya görevlendirme kararını kaldırmak ya da sözleşmesine son vermek
üzere ilgili mercie teklifte bulunmak,

g) Gereken hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,
ğ) Başkan ve üyelerin diğer önerilerini inceleyip karara bağlamak,
h) İlgili mevzuatla Kurula verilen diğer görevleri yerine getirmek,
ı) Kanunlarla ve yönetmeliklerle başka bir organ gösterilmeksizin Akademiye verilen

yönetim görevlerini yerine getirmek.
Toplantı
MADDE 8 – (1) Kurul, Başkanın çağrısı üzerine olağan olarak ayda iki defa, Başkan

tarafından belirlenen yer ve zamanda toplanır.
(2) Kurul, gereken hallerde Başkan tarafından doğrudan veya en az üç üyenin görüşü-

lecek konuyu da belirten yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
(3) İvedi hallerde Başkan toplantı gününü ve gündemini şifahen bildirmek suretiyle de

Kurulu olağanüstü toplantıya davet edebilir. 
(4) Üyelere toplantı gündemi, yeri ve zamanı, elektronik posta, sesli ileti, kısa mesaj

ve benzeri yöntemlerle bildirilebilir.
Gündem
MADDE 9 – (1) Gündem, Başkan tarafından belirlenir. 
(2) Kurul, önemli ve ivedi konularda gündem dışı konuların da gündeme alınmasına

karar verebilir.
Önerilerin verilmesi
MADDE 10 – (1) Başkanın önerileri, Başkan tarafından imzalanarak Kurula sunulur.

Üyelerin vermiş olduğu öneriler ise, öneriyi veren üye veya üyeler tarafından imzalanarak Baş-
kana sunulur ve Başkan tarafından Kurula havale edilir.

Toplantı ve karar yeter sayısı
MADDE 11 – (1) Kurul, en az beş üye ile toplanır.
(2) Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. 
(3) Kurul toplantılarında çekimser oy kullanılamaz.
(4) Herhangi bir nedenle toplantı yeter sayısının sağlanamayacağının anlaşılması veya

mazeret bildiren üyelerin konunun önemi dolayısıyla toplantıya katılmalarının zorunlu görül-
mesi hallerinde, Başkan izinli üyeleri toplantıya çağırabilir. Çağrılan üye, raporla belgelenen
hastalık hariç, toplantıya katılmak zorundadır.

Görüşmeler
MADDE 12 – (1) Kurulun görüşmeleri aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde

yapılır:
a) Başkan, 11 inci maddede toplantı için öngörülen koşulların bulunması halinde top-

lantıyı açar. 
b) Gündem üzerinde bir değişiklik önerisi yoksa gündemdeki maddeler sırasıyla görü-

şülür.
c) Yeniden incelenmesi gerekli görülen konuların, bir sonraki toplantıda görüşülmesine

karar verilebilir. 
ç) Başkan, gerekli gördüğü ve Kurulun olağan işleri dışında özel önem taşıyan ve teknik

inceleme gerektiren konuların görüşülmesi sırasında, bir üyeden konuyu incelemesini ve Ku-
rulda raportörlük yapmasını isteyebilir.
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d) Üyeler, gündemin herhangi bir maddesinin görüşülmesi sırasında konu hakkında
Başkandan bilgi isteyebilir. Başkan, istenen bilgiyi kendisi verebilir veya konunun teknik yö-
nünü göz önünde tutarak Akademiden bir görevliyi toplantıya çağırarak açıklamada bulunma-
sını sağlayabilir.

Oylama usulü
MADDE 13 – (1) Gündemde veya öneride yer alan her madde hakkındaki görüşmeler

tamamlandıktan sonra o madde hakkında oylama yapılır.
(2) Oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır.
(3) Başkan, oyunu en son açıklar.
(4) Kurul içinden, Kurul temsilcisi veya yetkili bir organa katılacak asıl ve yedek üye-

lerin seçimi gizli oylama usulüyle her üye için ayrı ayrı yapılır. 
(5) Oylar; 
a) Oy pusulasında boşalan üye sayısından fazla adayın ad ve soyadının yazılmış olması, 
b) Akademi mührünü taşımayan pusula veya zarf ile kullanılmış olması, 
c) Belirgin bir işareti taşıyan pusula veya zarf ile kullanılmış olması,
ç) Adaylar dışında başka kişi veya kişilerin ad ve soyadlarının yazılması suretiyle kul-

lanılmış olması, 
hallerinde geçersiz sayılır. 
(6) Oylama sonucu Başkan tarafından açıklanır.
Kararların yazımı ve tutanağın tanzimi
MADDE 14 – (1) Kurul kararları, sıra numarası verilerek, üç suret halinde hazırlanır

ve Başkan ile üyeler tarafından imzalandıktan sonra muhafaza edilir. 
(2) Kararlar;
a) Toplantı tarih ve sayısını,
b) Katılanların adı, soyadı ve unvanlarını,
c) Gündem maddesinin özetini,
ç) Öneri metnini,
d) Karar metnini,
e) Karar eklerini,
f) Akademi mührünü, 
içerir. 
(3) Alınan karara muhalif kalan üyeler, karşı görüş gerekçelerini, en geç üç gün içinde

Başkanlığa yazılı olarak verir. Söz konusu karşı görüş gerekçeleri karara eklenir.
(4) Kararlara, her takvim yılında birden başlayarak sıra numarası verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri
MADDE 15 – (1) Kurulun sekretarya hizmetleri, Bilimsel Çalışmalar ve Enformasyon

Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.
Üyelerin bilgi istemesi
MADDE 16 – (1) Üyelerin, Akademinin çalışmaları hakkında yazılı olarak bilgi iste-

meleri halinde, bu talep makul sürede yerine getirilir. Gizlilik ileri sürülerek bilgi vermekten
kaçınılamaz.

Ücret
MADDE 17 – (1) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinden, uhdesinde kamu görevi bu-

lunanlara ayda ikiden fazla olmamak üzere her toplantı günü için 2500, uhdesinde herhangi
bir kamu görevi bulunmayanlara ise 3500 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan
katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktar üzerinden toplantı ücreti ödenir.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
YAPI DENETİM KURULUŞLARI İLE LABORATUVARLARIN FAALİYETLERİNİN

DENETLENMESİ, İDARİ MÜEYYİDE UYGULANMASI VE İDARİ PARA 
CEZALARININ TAHSİL EDİLMESİNİN USÛL VE 

ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlar ile bu
kuruluşlarda görevli mimar ve mühendisler hakkında tesis edilecek olan idari müeyyidelerin
uygulanması, idari para cezalarının tahsili ve izin belgesi iptali işlemleriyle yapı denetimi ku-
ruluşları ile laboratuvarların işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesinin usûl ve esaslarını belir-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4708 sayılı Kanuna tâbi olan bütün yapı denetim kuruluşları

ile laboratuvarları, bu kuruluşların mimar ve mühendisleri ile teknik personeli ve bunlar
hakkında 4708 sayılı Kanunun 8 inci ve 10 uncu maddeleri uyarınca yürütülen iş ve işlemleri
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesi ile
4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
İnceleme ve Değerlendirme Raporları ile Merkez ve İl Yapı Denetim 

Komisyon Kararları

İnceleme ve değerlendirme raporları
MADDE 4 – (1) Yapı denetim kuruluşlarının faaliyetleri, ihbar veya şikâyet üzerine

veyahut re’sen incelenir. İnceleme neticesinde, 4708 sayılı Kanunda ve 5/2/2008 tarihli ve
26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ile ilgili mev-
zuatta öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği veya herhangi bir şekilde
4708 sayılı Kanuna aykırı davrandığı anlaşılan yapı denetimi kuruluşları ve bu kuruluşlarda
görevli mimar ve mühendisler ile diğer teknik personel hakkında, Valilikçe (Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünce) tanzim olunacak inceleme raporları, her yapı denetimi kuruluşu için ve de-
netlenen her bir iş için Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) esas alınarak ayrı ayrı tanzim edilir.

(2) İnceleme raporlarının, bu Tebliğin ekinde yer alan Teknik İnceleme Raporuna uygun
olarak hazırlanması, yapıdaki aykırılıkların ve yapı denetim kuruluşları ile mimar, mühendis
ve diğer teknik personelinin 4708 sayılı Kanuna aykırı fiillerinin ve hâllerinin objektif delillere
dayandırılması, delillerin mutlaka rapor ekine sıra numarası verilerek konulması ve aykırılıklara
sebebiyetten dolayı sorumluluğu bulunan mimar ve mühendisler ile diğer teknik personelin
açıkça tespit edilmesi şarttır.

(3) Denetim görevinin 4708 sayılı Kanunda, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde
ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak yerine getirilmemesi ile alâkalı ola-
rak, yapı denetim kuruluşunu temsile yetkili olanların ve yapıdaki aykırılıklarda sorumluluğu
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bulunan mimar ve mühendisler ile diğer teknik personelin yazılı olarak savunması alınır ve sa-
vunma belgeleri de inceleme raporunun ekine konulur. İnceleme raporları İl Yapı Denetim Ko-
misyonunca değerlendirilir.

(4) Laboratuvar kuruluşlarının faaliyetleri ihbar veya şikâyet üzerine veyahut re’sen in-
celenir. İnceleme neticesinde, 4708 sayılı Kanun ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği ve
ilgili diğer mevzuatta öngörülen esaslara göre görevini yerine getirmediği veya herhangi bir
şekilde 4708 sayılı Kanuna aykırı davrandığı anlaşılan laboratuvarın ve görevli mühendisleri
ile diğer teknik personeli hakkında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce değerlendirme rapor-
ları tanzim edilir.

(5) Değerlendirme raporlarında, laboratuvarların ve görevli mühendisleri ile diğer tek-
nik personelinin 4708 sayılı Kanuna aykırı fiillerinin ve hâllerinin objektif delillere dayandı-
rılması, delillerin mutlaka rapor ekine sıra numarası verilerek konulması ve 4708 sayılı Kanuna
aykırı fiillerine sebebiyetten dolayı sorumluluğu bulunan mühendisler ile diğer teknik perso-
nelin açıkça tespit edilmesi şarttır.

(6) Görev ve sorumluluğun 4708 sayılı Kanunda, Yapı Denetimi Uygulama Yönetme-
liğinde ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen esaslara uygun olarak yerine getirilmemesi ile alâ-
kalı olarak, laboratuvarın temsile yetkili olanların ve sorumluluğu bulunan mühendisler ile
diğer teknik personelin yazılı olarak savunması alınır ve savunma belgeleri de değerlendirme
raporunun ekine konulur. Değerlendirme raporları ilgisine göre İl ve/veya Merkez Yapı Denetim
Komisyonunca değerlendirilir.

Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlar hakkında idari müeyyide uygulanmasına
ilişkin hazırlanan teknik inceleme ile değerlendirme raporlarının değerlendirilmesi ve
sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) 4708 sayılı Kanunda ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde
öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetimi kuru-
luşları hakkında uygulanacak idari müeyyideler, her bir iş (YİBF) için ayrı ayrı olmak üzere
ilgisine göre İl ve/veya Merkez Yapı Denetim Komisyonu Kararı alınarak Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünce ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 4708 sayılı Kanunun 8 inci mad-
desindeki esaslar doğrultusunda tesis edilir.

(2) 4708 sayılı Kanunda ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esas-
lara göre görev ve sorumluluğunu yerine getirmediği tespit edilen laboratuvarlar hakkında uy-
gulanacak idari müeyyideler ilgisine göre İl ve/veya Merkez Yapı Denetim Komisyonu kararı
alınarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ve/veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 4708
sayılı Kanunun 8 inci maddesindeki esaslar doğrultusunda tesis edilir.

(3) Yapı denetim kuruluşu veya laboratuvar hakkında aynı inceleme raporu veya aynı
değerlendirme raporu kapsamında tespit edilen fiil ve hallerin durumuna göre idari para cezası
ile birlikte yeni iş almaktan men cezasının da uygulanmasının gerekmesi halinde, alınacak İl
Yapı Denetim Komisyonu kararının idari para cezasına ilişkin kısımları Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünce, yeni iş almaktan men cezasına ilişkin kısımları ise komisyon kararının Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bildirilmesini müteakip Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uy-
gulanır.

(4) Yapı denetim kuruluşuna, ilk idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararının
verildiği tarihten itibaren son bir yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle
4708 sayılı Kanunda öngörülen yeni iş almaktan men cezası verilmesi sürecinde; kuruluş
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hakkında üçüncü idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararını veren ilin İl Yapı Denetim
Komisyonunca, bu cezanın tebliğini müteakip yeni iş almaktan men cezasına ilişkin komisyon
kararı alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir.

(5) Laboratuvarlara 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasının (d) bendi
uyarınca üç defa idari para cezası uygulanması nedeniyle aynı Kanunda öngörülen yeni iş al-
maktan men cezası verilmesi sürecinde kuruluş hakkında üçüncü idari para cezasına ilişkin
idari müeyyide kararını veren ilin İl Yapı Denetim Komisyonunca bu cezanın tebliğini müteakip
yeni iş almaktan men cezasına ilişkin komisyon kararı alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
gönderilir.

(6) Laboratuvarların idarelere veya şahıslara verdiği deney raporlarının gerçeği yansıt-
mayan sonuçlar ihtiva ettiğinin tespit edilmesi halinde, tespiti gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünce hazırlanacak değerlendirme raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönde-
rilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari Müeyyideler

Uyarı cezası
MADDE 6 – (1) Laboratuvar hakkında yapılacak inceleme kapsamında hazırlanacak

aynı değerlendirme raporuna göre uyarı cezası vermeyi gerektiren birden fazla fiilin tespit edil-
mesi halinde kuruluşa idari para cezasına esas olmak üzere tek bir uyarı cezası uygulanır.

(2) Önceki uyarı cezasına ilişkin idari müeyyide kararının laboratuvara tebliğ edilme
tarihinden sonra gerçekleşen fiile dair verilen uyarı cezası idari para cezası verme yönünden
laboratuvarlar için tekerrüre esas alınır.

İdari para cezası
MADDE 7 – (1) Yapı denetim kuruluşları hakkında 4708 sayılı Kanuna ve ilgili mev-

zuata uygun görevini yerine getirmediğinden, yapı denetimi hizmet sözleşmesine göre idari
para cezası uygulanması aşamasında yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedeli belirlenirken;

a) İş güncel olarak yapı denetim kuruluşunun sorumluluğunda ise idari müeyyideye
ilişkin komisyon kararının alındığı tarihteki yapı yaklaşık birim maliyeti, hizmet bedeli oranı
ve toplam yapı inşaat alanı esas alınarak yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin tespit edil-
mesi,

b) Güncel işlere ilişkin idari para cezasına dair komisyon kararlarının verildiği tarihte
o yılın yapı yaklaşık birim maliyeti açıklanmamış ise komisyon kararının alındığı tarihten ön-
ceki yılın yapı yaklaşık birim maliyeti komisyon kararının alındığı tarihteki hizmet bedeli oranı
ve toplam yapı inşaat alanı ile çarpılır, bulunan değer komisyon kararının alındığı tarihten ön-
ceki yılın aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yapı yaklaşık birim maliyetinin
esas alındığı yıldan önceki aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bölünmesi su-
retiyle bulunan sayı ile çarpılarak güncellenmesi,

c) İdari para cezasına konu olan iş fesih veya bitmiş olarak kuruluşun sorumluluğundan
düşmüş ise fesih olduğu veya bittiği tarihteki yapı yaklaşık birim maliyeti, hizmet bedeli oranı
ve toplam yapı inşaat alanı çarpılarak belirlenecek yapı denetimi hizmet sözleşme bedelinin,
yıl devretmesi halinde komisyon kararının alındığı tarihten önceki yılın aralık ayı Yurt İçi Üre-
tici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) sözleşmenin fesih olduğu veya yapının bittiği tarihten önceki
yılın aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bölünmesi suretiyle bulunan sayı ile
çarpılarak güncellenmesi,

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                                 28 Şubat 2016 – Sayı : 29638



ç) Komisyon kararının alındığı yılda sözleşmesi fesih olmasına veya yapının bitmesine
rağmen kararın alındığı tarih itibariyle o yıla ait yapı yaklaşık birim maliyetinin açıklanmamış
olması halinde fesih olunan veya yapının bittiği tarihten önceki yıla ait yapı yaklaşık birim ma-
liyeti sözleşmenin fesih olduğu veya yapının bittiği tarihteki hizmet bedeli oranı ve toplam
yapı inşaat alanı ile çarpılır, bulunan değer komisyon kararının alındığı tarihten önceki yılın
aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) yapı yaklaşık birim maliyetinin esas alın-
dığı yıldan önceki aralık ayı  Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE) bölünmesi suretiyle
bulunan sayı ile çarpılarak güncellenmesi,

hususlarına dikkat edilerek işlemlere devam edilir.
(2) Toplam yapı inşaat alanı hususunda ise 4708 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatta

konuya ilişkin yer alan hükümler dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilir.
(3) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi fesih edilen işleri sonradan devir alan yapı denetim

kuruluşlarına yapı denetim hizmet sözleşmesine göre uygulanacak idari para cezası belirlenir-
ken, birinci ve ikinci fıkraya göre belirlenen sözleşme bedeli kuruluşun devir aldıktan sonra
yapının tamamlanmasına kadarki denetimini gerçekleştireceği kısmın seviyesi ile çarpılır.

(4) Yapı denetim kuruluşları hakkında 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci
fıkrasının (e) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (f) bendine göre idari müeyyide işlemi
uygulanırken fiilin tespit tarihi itibariyle kuruluşun üzerindeki güncel işler dikkate alınır ve
sözleşme bedelleri birinci, ikinci ve üçüncü fıkraya göre belirlenir.

(5) Yapı denetim kuruluşuna, denetimini üstlendiği bir yapı için yürütülen inceleme
kapsamında YİBF bazında hazırlanacak aynı teknik inceleme raporuna istinaden birden fazla
fiilden dolayı idari para cezası verilmesi gerekse bile bu bedel birinci, ikinci ve üçüncü fıkraya
göre belirlenen yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin %50’sinden fazla olamaz. Bu durum
aynı iş için ileride yapılacak bir inceleme kapsamında hazırlanacak yeni bir teknik inceleme
raporu doğrultusunda kuruluşa yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin %50’sine kadar idari
para cezası uygulanmasına engel değildir.

(6) Laboratuvar hakkındaki inceleme kapsamında hazırlanacak aynı değerlendirme ra-
poruna istinaden birden fazla fiilden dolayı idari para cezası uygulanması gerekse bile bu bedel
4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin on dokuzuncu fıkrasındaki bedelden fazla olamaz. An-
cak bu durum aynı laboratuvar hakkında daha sonraki bir inceleme kapsamında hazırlanacak
yeni bir değerlendirme raporuna istinaden 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin on doku-
zuncu fıkrasındaki bedelden fazla olmamak koşuluyla idari para cezası uygulanmasına engel
teşkil etmez.

(7) Önceki idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararının laboratuvara tebliğ edil-
me tarihinden sonra gerçekleşen fiile dair verilen idari para cezası yeni iş almaktan men cezası
verme yönünden laboratuvarlar için tekerrüre esas alınır.

(8) 4708 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre görevini yerine getirmeyen yapı denetim
kuruluşları hakkında aynı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerin
tespiti halinde öncelikle 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen idari para cezaları
uygulanır.

Yeni iş almaktan men cezası
MADDE 8 – (1) 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin

(1) numaralı alt bendi kapsamında aynı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) ben-
dine uygun hareket etmemesi nedeniyle yapı denetim kuruluşları hakkında tesis edilecek yeni
iş almaktan men cezasına; yapının ruhsat eki onaylı statik projesi ve hesaplarının, zemin etüd
raporuna, yönetmeliklere, standartlara ve ilgili mevzuata uygun olmama durumları esas alınır.
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(2) 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin (1) numaralı

alt bendi kapsamında aynı Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) ile (g) bentlerine

uygun hareket etmemesi nedeniyle yapı denetim kuruluşları hakkında tesis edilecek yeni iş al-

maktan men cezasına; yapının ruhsat eki onaylı statik projesine uygun olmayan durumlar esas

alınır.

(3) Yapı denetim kuruluşuna; denetimini üstlendiği bir yapı için yürütülen inceleme

kapsamında YİBF bazında hazırlanacak aynı teknik inceleme raporu sonucuna göre birden

fazla fiilden dolayı yeni iş almaktan men cezası verilmesi gerekse bile kuruluşun hakkında tek

bir yeni iş almaktan men cezası uygulanır. Bu durum aynı iş için ileride yapılacak bir inceleme

kapsamında hazırlanacak yeni bir teknik inceleme raporu doğrultusunda kuruluşa başka bir

yeni iş almaktan men cezası uygulanmasına engel değildir.

(4) Yeni iş almaktan men cezasına dair işlemler, Resmî Gazete’de ilan edilerek yürür-

lüğe konur. Önceki yeni iş almaktan men cezasına ilişkin idari müeyyidenin, Resmî Gazete’de

ilan edilme tarihinden sonra gerçekleşen fiile dair verilen yeni iş almaktan men cezası, faaliyete

son verme yönünden yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlar için tekerrüre esas alınır.

(5) Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin geçici 11 inci maddesinin ikinci fıkrası

kapsamında işlemler yürütülürken dördüncü fıkra hükümleri dikkate alınır.

(6) Yapı denetim kuruluşu ile laboratuvarlara birden fazla yeni iş almaktan men cezası

uygulanması halinde de yeni iş almaktan men cezalarının her birinin Resmî Gazete’de ilan

edildiği tarihte başlaması ve yine her birinin başladığı tarih itibari ile bir yıl sonunda bitmesi

esastır.

Faaliyete son verme cezası

MADDE 9 – (1) Yapı denetim kuruluşları hakkında verilen üçüncü yeni iş almaktan

men cezasının Resmî Gazete’de ilanını müteakip alınacak Merkez Yapı Denetim Komisyonu

kararı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kuruluşun yapı denetim izin belgesi iptal edi-

lerek faaliyetine son verilir ve teminatı irat kaydedilir.

(2) Laboratuvarların haklarında verilen üçüncü yeni iş almaktan men cezasının Resmî

Gazete’de ilanını müteakip veya 5 inci maddenin altıncı fıkrası kapsamında hazırlanan değer-

lendirme raporuna istinaden alınacak Merkez Yapı Denetim Komisyonu Kararı üzerine Çevre

ve Şehircilik Bakanlığınca laboratuvar izin belgesi iptal edilerek sözleşmesi fesh edilmek su-

retiyle faaliyetine son verilir ve teminatı irat kaydedilir.

(3) Yapı denetim kuruluşları ve laboratuvarlar hakkındaki faaliyete son verme cezaları

Resmî Gazete ilanı ile yürürlüğe konur.

Denetçi belgesi iptali

MADDE 10 – (1) Yapı denetim kuruluşlarına, haklarında hazırlanacak üç ayrı teknik

inceleme raporuna istinaden idari para cezası ve/veya yeni iş almaktan men cezası uygulan-

masına neden olan denetçi mimar ve mühendislerin denetçi belgeleri Merkez Yapı Denetim

Komisyonunun Kararı ile iptal edilir.

(2) Laboratuvarlara, haklarında hazırlanacak üç ayrı değerlendirme raporuna istinaden

idari para cezası ve/veya 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin onuncu fıkrasının (e) bendinin

(2) numaralı alt bendi uyarınca belge iptali uygulanmasına neden olan denetçi mühendislerin

denetçi belgeleri Merkez Yapı Denetim Komisyonun Kararı ile iptal edilir.

(3) Denetçi belgesi iptalleri Resmî Gazete ilanı ile yürürlüğe konulur.
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Teknik personele ilişkin kısıtlamalar
MADDE 11 – (1) Yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların teknik personellerine

ilişkin 4708 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dokuzuncu ve on dördüncü fıkraları ile Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamında uygulanacak
kısıtlamalar, Merkez Yapı Denetimi Komisyonunun Kararı üzerine Resmî Gazete ilanı ile yü-
rürlüğe konulur. Teknik personel kısıtlamaları konusunda da 10 uncu maddenin birinci ve ikinci
fıkralarında belirlenen esaslar dikkate alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Para Cezasına İlişkin İdari Müeyyide Kararı, Tebliği ve Tahsili

İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı
MADDE 12 – (1) İdari para cezası vermeye yetkili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü,

kendisine intikal ettirilen İl Yapı Denetim Komisyon Kararı ve teknik inceleme raporu veya
değerlendirme raporu ile eklerini inceleyerek gerekli idari para cezası kararını verir.

(2) İdarî para cezasına ilişkin idari müeyyide kararında;
a) İdarî para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı düzenlenen;
1) Gerçek kişi ise; adı, soyadı, mesleği, adresi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının

(Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının bulunmaması hâlinde, baba ve anne adı, doğum ta-
rihi ve yerinin),

2) Tüzel kişi ise; unvanı, vergi dairesi, adresi, kanunî temsilcisinin adı, soyadı, görevi
ve vergi kimlik numarasının,

b) İdarî müeyyide kararı verilmesini gerektiren kabahat fiilinin ve bu fiilin dayanağı
olan kanun/yönetmelik maddesinin,

c) İdari para cezası verilmesini gerektiren usulsüzlük ve/veya aykırılığın gerçekleştiği
yapı bölümü ve tarih aralığının,

ç) Karar tarihi ve kararı veren kamu görevlisinin adı, soyadı ve unvanının,
d) Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak delillerin (İdari para cezası verilmesini gerek-

tiren usulsüzlük ve/veya aykırılığın belirlendiği teknik inceleme raporu veya değerlendirme
raporu ile İl Yapı Denetim Komisyon Kararının bir nüshasının),

e) Cezanın ödeneceği yerin,
f) Ödeme süresinin ve şeklinin,
g) İdarî para cezasına itiraz edilebilecek makamın,
ğ) İtiraz süresinin,
h) Kararın tebliğ tarihinin,
ı) Kararın idarede kalan nüshasında kesinleşme tarihinin,
i) Cezaya muhatap olanın ödemeye ilişkin haklarının,
belirtilmesi zorunludur.
İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararının tebliği
MADDE 13 – (1) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararı, 11/2/1959 tarihli

ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tüzel kişi hakkında
verilen idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararları her hâlde ilgili tüzel kişiye tebliğ
edilir.

(2) Tebligat metninde idari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararına karşı başvu-
rulabilecek kanun yolları, mercileri ve süreleri açıkça belirtilir. Tebliğin yapılması sonrasında
tebliğ tarihi idari müeyyide kararına işlenir.
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İdari para cezasına itiraz süresi
MADDE 14 – (1) İdari para cezasına ilişkin idari müeyyide kararlarına karşı tebliğ ta-

rihinden itibaren on beş gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir.
İdari para cezasının kesinleşmesi
MADDE 15 – (1) 4708 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına ilişkin

idari müeyyide kararları, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yetkili idare
mahkemesine itiraz yoluna başvurulmaması veya itiraz yoluna başvurulması halinde yargılama
aşamalarının son bulması neticesinde kesinleşir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Kesin-
leşme tarihi idari müeyyide kararına işlenir.

İdari para cezalarını ödeme süresi ve yeri
MADDE 16 – (1) İdari para cezaları, bu cezaya ilişkin kararın tebliğinden itibaren bir

ay içinde ödenir.
(2) Ödeme süresi içinde ya da idari para cezalarına ilişkin idari müeyyide kararlarının

kesinleşmesinden önce ödenmek istenen para cezaları ilgili muhasebe yetkilisi mutemetlerine
ve muhasebe birimlerine (merkez muhasebe birimi, malmüdürlükleri ve defterdarlık muhasebe
müdürlükleri) ödenebilir.

(3) Ödeme veya kesinleşme süresi içerisinde ödenmeyen idari para cezasına ilişkin idari
müeyyide kararları, kesinleşmesini müteakip tahsil için; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince
borçlu gerçek kişi ise ikametgahının, tüzel kişi ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki
vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi bulunması halinde süreksiz vergileri tahsil ile görevli
vergi dairelerine gönderilir.

İdari para cezalarının ödeme şekli
MADDE 17 – (1) İdari para cezasının dava açma süresi içinde defaten ödenmesi hâ-

linde, tahakkuk ettirilen tutarın dörtte üçü tahsil edilir.
(2) İdari para cezasına muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması hâlinde,

idari para cezasının ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit hâ-
linde ödenmesine karar verilebilir.

(3) İdari para cezasının ödeme süresinde yapılan taksitlendirme talepleri idarî para ce-
zası vermeye yetkili mercilerce değerlendirilerek karar verilir. Taksitlendirme talebi; idari para
cezası karar tarihi, kararın tebliğ tarihi, taksit tarihleri ve tutarları açık olarak belirtilmek sure-
tiyle yazılı olarak yapılır.

(4) Taksitlendirme talebi kabul edilen borçlular; dört eşit taksit halinde ve birinci taksiti
idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksiti ise idari para cezasının tebliğ ta-
rihinden itibaren bir yıl içerisinde idarece belirlenecek sürelerde öder.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 18 – (1) 26/2/2011 tarihli ve 27858 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin Durdurulması
ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Önceki incelemeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce incelemesine baş-

lanmış ancak henüz tekemmül etmemiş işlemlere ilişkin olarak bu Tebliğ hükümleri dikkate
alınır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 
Esas No : 2015/1038 
Karar No : 2015/1518 
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık NURETTĠN YILMAZ'ın (ġükrü ve Nadiye 

oğlu, 25/04/1972 KeĢap doğumlu, Düzce, Merkez, Aziziye Mah./köy nüfusuna kayıtlı), 
Mahkememizin 08/12/2015 tarihli kararı ile bitkisel yağ ve solvent karıĢımını akaryakıt olarak 
satmak amacıyla bulundurmak ve satmak suçunu iĢlediği anlaĢıldığından; Sanığın eylemine uyan 
5607 sayılı Yasaya Muhalefet maddesi gereğince, 1 YIL 8 AY HAPĠS CEZASI VE 80.-TL ADLĠ 
PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA, süreli hapis cezasının ertelenmesine ve 
ertelenen ceza süresi gözetilerek 1 Yıl 8 Ay süre ile denetim altında bulundurulmasına karar 
verilmiĢ olup, sanığın yokluğunda verilen bu kararın, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ 
edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün 
Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 
tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye 
Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu 
beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle temyiz hakkının 
bulunacağı, yasal süre içerisinde temyiz edilmediği takdirde mahkumiyet kararının kesinleĢeceği 
ve ilan ücreti ile Mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 783 

————— 
Esas No : 2014/780 
Karar No : 2015/1514 
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık MELĠH EKEN'in (ġehmus ve Fatma oğlu, 

23/01/1991 Diyarbakır doğumlu, Diyarbakır, Hazro, Çitlibahçe Mah./köy nüfusuna kayıtlı), 
Mahkememizin 08/12/2015 tarihli kararı ile yasa dıĢı yollarla yurda sokulmuĢ kaçak sigarayı 
ticari amaçla bulundurmak/satmak suçunu iĢlediği anlaĢıldığından; Sanığın eylemine uyan 5607 
sayılı Yasaya Muhalefet maddesi gereğince, 2 YIL 6 AY HAPĠS CEZASI VE 80.- TL ADLĠ 
PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA karar verilmiĢ olup, sanığın yokluğunda verilen 
bu kararın, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 
Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın 
yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 
içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek 
dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın 
Hakim tarafından onaylanması suretiyle temyiz hakkının bulunacağı, yasal süre içerisinde temyiz 
edilmediği takdirde mahkumiyet kararının kesinleĢeceği ve ilan ücreti ile Mahkeme masrafının 
sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 784 

————— 
Esas No : 2015/668 
Karar No : 2015/1220 
5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık CEMĠL HAMO'nun (Ali ve Havu oğlu, 

1980 Afrin doğumlu, Suriye vatandaĢı), Mahkememizin 06/10/2015 tarihli kararı ile 
mahkumiyetine yeter her türlü Ģüpheden uzak kesin, net ve inandırıcı delil bulunmadığından atılı 
suçtan CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATĠNE karar verilmiĢ ve katılan kurum vekili 
tarafından temyiz edilmiĢ olup, sanığın yokluğunda verilen bu kararın ve temyiz dilekçesinin 
sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 
ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün 
sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde de mahkememize 
ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine 
beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından 
onaylanması suretiyle temyiz hakkının bulunacağı, dosyanın katılan kurum vekili tarafından 
temyiz edilmiĢ olması nedeniyle temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderileceği ilanen tebliğ 
olunur. 785 
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İzmir 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: 

Esas No : 2015/1146 

Karar No : 2015/1365 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık ABDULKADĠR ELRAHAL'ın 

(Muhammed ve Mune oğlu, 1996 Halep doğumlu, Suriye vatandaĢı), Mahkememizin 03/11/2015 

tarihli kararı ile mahkumiyetine yeter her türlü Ģüpheden uzak kesin, net ve inandırıcı delil 

bulunmadığından atılı suçtan CMK 223/2-e maddesi uyarınca BERAATĠNE karar verilmiĢ ve 

Cumhuriyet Savcısı ile katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmiĢ olup, sanığın yokluğunda 

verilen bu kararın ve temyiz dilekçesinin sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ 

edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün 

Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye 

Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu 

beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle temyiz hakkının 

bulunacağı, dosyanın Cumhuriyet Savcısı ve katılan kurum vekili tarafından temyiz edilmiĢ 

olması nedeniyle temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderileceği ilanen tebliğ olunur. 

 786 

————— 

Esas No : 2015/282 

Karar No : 2015/1117 

5607 sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık SELAHATTĠN EFE'nin (BeĢir ve Hasine 

oğlu, 07/01/1973 Ömerli doğumlu, Mardin, Ömerli, Kayaüstü Mah./köy nüfusuna kayıtlı), 

Mahkememizin 08/09/2015 tarihli kararı ile yasa dıĢı yollarla yurda sokulmuĢ kaçak cinsel 

içerikli hap niteliğinde eĢyayı ticari ticari amaçla bulundurmak/satmak suçunu iĢlediği 

anlaĢıldığından; Sanığın eylemine uyan 5607 sayılı Yasaya Muhalefet maddesi gereğince, 2 YIL 

6 AY HAPĠS CEZASI VE 100.- TL ADLĠ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA 

karar verilmiĢ ve Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmiĢ olup, sanığın yokluğunda verilen 

bu kararın ve temyiz dilekçesinin, sanığı tüm aramalara rağmen, sanığa tebliğ edilemediğinden, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de 

ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden 

itibaren 7 gün içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesi'ne verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın 

tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle temyiz hakkının bulunacağı, 

dosyanın Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edilmiĢ olması nedeniyle temyiz incelemesi için 

Yargıtay'a gönderileceği, ilan ücreti ile Mahkeme masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ 

olunur. 787 

————— 

Esas No : 2008/720 

Karar No : 2015/1159 

Hırsızlığa TeĢebbüs, Mala Zarar Verme suçlarından sanıklar GELA SULABERIDZE 

(Romeo ve Nargıza'dan olma, 06/09/1966 Kutaisi doğumlu, Gürcistan vatandaĢı), MAMUKA 

BARKALAIA (KiĢvard ve Nazi'den olma, 17/01/1972 Senaki doğumlu, Gürcistan vatandaĢı) ve 

MALKHAZ SHAMSANI (Karam ve Guliko'dan olma, 12/12/1980 Tiflis doğumlu, Gürcistan 

vatandaĢı) hakkında Mahkememizin 17/09/2015 tarihli kararı ile mahkumiyetlerine yeterli her 

türlü Ģüpheden uzak kesin, net ve inandırıcı delil bulunmadığından sanıkların atılı suçlardan CMK 

223/2-e maddesi uyarınca BERAATĠNE karar verilmiĢ olup, sanıkların yokluğunda verilen bu 

kararın sanıkları tüm aramalara rağmen, sanıklara tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat 

Kanununun 28. ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete’de ilanı ile ilanın 

yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde de mahkememize ya da bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek 

dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın 

Hakim tarafından onaylanması suretiyle temyiz hakkının bulunacağı ilanen tebliğ olunur. 

 788 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ÖN YETERLĠK ĠLANI 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 

Üniversite Network Trafik Altyapısının 10 Gbit/Sn Hızına Çıkarılması ve Ġkincil Omurga 

Alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. maddesi 

hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01.12.2003 tarihli ve 2003/6554 Sayılı Kararnamesinin 19. 

maddesi gereğince Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2016/34454 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü MERKEZ / 

ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: (364) 2192052 - Faks: (364) 2192054 

c) Elektronik posta adresi : bap@hitit.edu.tr 

ç) Ön Yeterlik ve Ġhale dokümanının  

    görülebileceği internet adresi (varsa) : www.hitit.edu.tr 

2 - Ön Yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mevcut Omurga Swich in 10 Gbit/Sn Hızına 

Çıkarılması ve Ġkincil Omurga Alımı 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü/ÇORUM 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : ĠĢin süresi, sözleĢmenin imzalandığı tarihten 

itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 

3 - Ön Yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Hitit Üniversitesi Rektörlük Binası Ġhale 

Salonu Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 22.03.2016 Salı günü - Saat: 10:00 

4 - Ön Yeterlik değerlendirmesine katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön Yeterlik değerlendirmesine katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

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

belgesi; 

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

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya son baĢvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Ön yeterlik baĢvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya 

imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Ön Yeterlik Ģartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.4. Ön Yeterlik ġartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği 

Mal Alımı Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
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4.1.5. Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.6. Adayın ortak giriĢim olması halinde, Ön Yeterlik ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

4.1.7. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

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

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

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

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.2. Ön yeterliğe iĢ ortaklığı olarak baĢvuruda bulunulması halinde, 

4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından Ön Yeterlik Ģartnamesinin 7.1 maddesinin 

(a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi 

ortağı tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak Ön Yeterlik Ģartnamesinin (f) bendindeki 

belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.3. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Bu madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.4.1. Ġsteklinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kesin kabul 

iĢlemleri tamamlanan mal veya hizmet alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya 

özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında gerçekleĢtirilen ihale konusu iĢ veya 

benzer iĢlere iliĢkin olarak deneyimini gösteren belge belgeyi sunması zorunludur. Ġstekli 

tarafından 230.000,00 TL’den az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgenin sunulması gerekir. 

4.4.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

4.4.2.1. Ġstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

4.4.2.2. Ġstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

4.4.2.3. Ġstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

ĠĢ ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara iliĢkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 

Ġsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise Ģunlardır: 

4.4.2.3.1. Ġstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

4.4.2.3.2. Ġsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen 

Kapasite Raporu, 

4.4.2.3.3. Ġsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Ġmalat 

Yeterlik Belgesi, 

4.4.2.3.4. Ġsteklinin alım konusu malı ürettiğine iliĢkin olarak ilgili mevzuat uyarınca 

yetkili kurum veya kuruluĢlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 

belgeler. 

4.4.3. Ġstekliler teklif ettikleri ürünlere iliĢkin olarak teknik Ģartnameye madde madde 

cevap metinlerini ön yeterlik dosyası içerisinde sunacaktır. 
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4.4.4. Ġstekliler teklif ettikleri ürünlere iliĢkin olarak kataloglarını/broĢürlerini/teknik 

dokümanlarını ön yeterlik dosyası içerisinde sunacaktır. 

4.4.5. Ġstekliler ―TS ISO/IEC 27001:2013‖ Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgesine 

sahip olmalı ve ön yeterlik dosyasında belgeyi sunmalıdır. 

4.4.6. Ġstekliler ―BS EN ISO 9001:2008‖ Kalite belgesine sahip olmalı ve ön yeterlik 

dosyasında belgeyi sunmalıdır. 

4.4.7. Ġsteklilerin ―CCNP Routing and Switching‖ sertifikasına sahip en az 1 (bir) 

personeli olmalı ve ön yeterlik dosyasında belgeyi sunmalıdır. 

4.4.8. Ġsteklilerin ―TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi‖ olmalı ve ön yeterlik dosyasında 

sunmalıdır. 

4.5. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

4.5.1. Ağ cihazları satıĢ ve kurulum iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

5 - Yeterlikleri tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir. 

6 - Ön Yeterliğe yerli ve yabancı tüm istekliler katılabilir. 

7 - Ön Yeterlik ve ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ön Yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve Ön Yeterlik 

dokümanı 50,00 TL (Elli TürkLirası) karĢılığı, ihale dokümanı 50,00 TL (Elli TürkLirası) 

karĢılığı, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü 

MERKEZ/ÇORUM adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ön Yeterliğe baĢvuracak olanların Ön Yeterlik dokümanını, Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Ön Yeterlik ve Ġhale dokümanının posta 

yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ön yeterlik ve/veya ihale dokümanı almak 

isteyenler, posta masrafı dahil 65,00 TL (AltmıĢBeĢ TürkLirası) doküman bedelini Hitit 

Üniversitesi Rektörlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı banka hesabına (Halkbank Çorum 

ġb. TR66 0001 2009 3120 0006 0000 10) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ön yeterlik ve/veya 

ihale dokümanı satın almak isteyenler, ön yeterlik ve/veya ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme 

dekontu ile ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ön yeterlik 

ve/veya ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak 

idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ön yeterlik ve/veya ihale 

dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ön yeterlik ve/veya 

ihale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir. 

8 - Ön yeterlik baĢvurusu ön yeterlik değerlendirmesi tarih ve saatine (22.03.2016 Salı 

günü Saat 10:00) kadar Hitit Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Kuzey 

Kampüsü MERKEZ/ÇORUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla ihale tarihi ve saatinde (Hitit Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü Kuzey Kampüsü MERKEZ/ÇORUM) Ġdareye teslim edilecek Ģekilde 

gönderilebilir. Postadaki gecikme ve diğer eksikliklerden Kurumumuz hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. 

9 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

10 - Söz Konusu Ġhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 

 1740/1-1 
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ĠHALEYE DAVET 

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih: 

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

Ġhale Referansı : DB.KAB.11 

1 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), Uluslararası Ġmar ve 

Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değiĢik para 

birimlerinde bir ikraz temin etmiĢtir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Yakuplu GIS 

TM-Ambarlı DGKÇS TM Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı iĢi sözleĢmesi kapsamındaki 

uygun ödemeler için kullanılması planlanmıĢtır. 

2 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aĢağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma iĢi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve 

aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli 

hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inĢaat iĢleri, devreye alma, saha testleri 

ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı ĠĢinin istenen çalıĢma koĢullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek AĢamalı Ġhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

3 - Ġlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aĢağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), 

TĠCARET DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yardımcısı (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

Tel. : +90 312 203 85 06     

Faks : +90 312 203 82 88 

4 - Ġhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aĢağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

baĢvuru yapılarak alınabilir. 

Banka Ġsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay ġubesi, No  : 00158048000941781 

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro ġubesi,  No: 00158007281639948 

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - SözleĢmenin ―Genel KoĢulları‖nın ―Teklif Verme KoĢulları‖ndaki hükümler Bankanın 

Standart Ġhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

ĠĢlerinin Satın alması. 

6 - Teklifler 04 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 250.000,- (ikiyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 04 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 1785/1/2/2 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.KAB.11 

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) has received a loan from 

the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable 

Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of 

this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Yakuplu GIS S/S-

Ambarlı DGKÇS S/S Underground XLPE Power Cable Connection (DB.KAB.11). 

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) now invites sealed bids 

from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods 

(154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic 

cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at 

site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

TRADE DEPARTMENT,  

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

Phone : +90 312 203 85 06     

Fax : +90 312 203 82 88 

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

700.- or US$ 250.- (V.A.T included).  

Name of bank and account No is: 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No:  00158048000941781    

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu ġb.,  No: 00158007281639948  

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 04 May 2016 and must be accompanied by a security of  250.000,- Euros equivalent 

(twohundredfiftythousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 04 May 2016 at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 1785/2/2/2 
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ĠHALEYE DAVET 

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Tarih:  

Dünya Bankası Kredi No : IBRD 83710-TR 

Ġhale Referansı : DB.KAB.12 

1 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), Uluslararası Ġmar ve 

Kalkınma Bankasından Yenilenebilir Enerji Entegrasyonu Projesi kapsamında değiĢik para 

birimlerinde bir ikraz temin etmiĢtir. Söz konusu bu ikraz gelirinin bir kısmı 154 kV Ümraniye 

GIS TM-Dudullu Metro GIS TM-Dudullu TM Yeraltı XLPE Güç Kablo Bağlantısı iĢi sözleĢmesi 

kapsamındaki uygun ödemeler için kullanılması planlanmıĢtır. 

2 - TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), teklif vermeye uygun 

isteklileri aĢağıda açıklanılan tesis/yapım ve devreye alma iĢi için kapalı teklif vermeye davet 

etmektedir: Malların Temini (154 kV çapraz-bağlı polietilen (XLPE) izoleli güç kabloları ve 

aksesuarları, fiber optik kablolar ve aksesuarları), testi, nakliyesi, teslimi, gümrükteki gerekli 

hizmetler ve sahadaki depolama, mühendislik ve projelendirme hizmetleri, kurulumun 

tamamlanması, konstrüksiyon, tesis/yapım, süpervizyon, inĢaat iĢleri, devreye alma, saha testleri 

ve 154 kV Yeraltı Kablo Bağlantısı ĠĢinin istenen çalıĢma koĢullarında teslim edilmesi. 

Uluslararası rekabete açık ihale, Uluslararası Ġmar ve Kalkınma Bankası’nın Tek AĢamalı Ġhale 

Prosedürlerine göre yürütülecektir. 

3 - Ġlgilenen teklif vermeye uygun istekliler daha ayrıntılı bilgiyi ve ihale dokümanlarını 

aĢağıdaki ofis adresinden edinebilirler: 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ), 

TĠCARET DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 

Bilal ÇIRAK, Müdür Yardımcısı (G.) 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Oda No: 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY  

Tel. : +90 312 203 85 06  

Faks : +90 312 203 82 88 

4 - Ġhale belgelerinin tam bir seti, istekliler tarafından aĢağıdaki adrese, iade edilmeyecek 

700 TL’nin ya da 250 ABD Doları’nın (KDV dahildir) ödendiğini gösteren makbuz ile yazılı 

baĢvuru yapılarak alınabilir. 

Banka Ġsmi ve Banka Hesap No: 

Dolar Hesabı: Vakıfbank Kızılay ġubesi, No : 00158048000941781 

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL Hesabı: Vakıfbank TEK Büro ġubesi, No: 00158007281639948 

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - SözleĢmenin ―Genel KoĢulları‖nın ―Teklif Verme KoĢulları‖ndaki hükümler Bankanın 

Standart Ġhale Dokümanlarının hükümleridir: Saha, Projelendirme, Tedarik ve Tesis/Yapım 

ĠĢlerinin Satın alması. 

6 - Teklifler 11 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’a (yerel saatle) kadar ya da öncesinde 

yukarıda belirtilen büro adresine teslim edilecektir ve bütün Teklifler 350.000,- (üçyüzellibin) 

EURO ya da muadili serbest döviz kuru değerinde geçici teminat ile birlikte teslim edilecektir. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Teklifler teklif sahiplerinin katılım için seçilmiĢ temsilcilerinin huzurunda aĢağıda 

belirtilecek olan adreste 11 Mayıs 2016 tarihinde 14:00’da (yerel saatle) açılacaktır. 

TÜRKĠYE ELEKTRĠK ĠLETĠM ANONĠM ġĠRKETĠ (TEĠAġ) 

SEFER KUL TOPLANTI SALONU, 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, GiriĢ Katı  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 1786/1/2-2 
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INVITATION FOR BIDS (IFB) 

REPUBLIC of TURKEY 

Date : [date of issuance of IFB] 

Loan No : IBRD 83710-TR 

IFB No : DB.KAB.12 

1 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) has received a loan from 

the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), under the Renewable 

Energy Integration Project (REIP), in various currencies. It is intended that part of the proceeds of 

this loan will be applied to eligible payments under the contract for 154 kV Ümraniye GIS S/S-

Dudullu Metro GIS S/S-Dudullu S/S Underground XLPE Power Cable Connection 

(DB.KAB.12). 

2 - The Turkish Electricity Transmission Corporation (TEĠAġ) now invites sealed bids 

from eligible bidders for the construction and completion of following Work: Supply of Goods 

(154 kV cross-linked polyethylene (XLPE) insulated power cables and accessories, fiber optic 

cables and accessories), testing, transport, delivery, services required at customs and storage at 

site, engineering and design services, complete erection, construction, installation, supervision, 

civil works, commissioning, site testing and handing over in satisfactory operating condition of 

154 kV Underground Cable Connection Work. International competitive bidding will be 

conducted in accordance with the Bank's Single-Stage Bidding Procedure. 

3 - Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding 

documents at the office of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),  

TRADE DEPARTMENT,  

Bilal ÇIRAK, Acting Assistant Manager 

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. 2/15, Room 15031  

Çankaya - ANKARA / TURKEY    

Phone : +90 312 203 85 06     

Fax : +90 312 203 82 88 

4 - A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of TL 

700.- or US$ 250.- (V.A.T included).  

Name of bank and account No is: 

US Dollar: Vakıfbank Kızılay Branch, No:  00158048000941781    

IBAN No: TR350001500158048000941781 

TL: Vakıfbank TEK Bürosu ġb.,  No: 00158007281639948  

IBAN No: TR880001500158007281639948 

5 - The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract 

are the provisions of the Bank Standard Bidding Documents:  Procurement of Plant, Design, 

Supply and Installation. 

6 - Bids must be delivered to the following office on or before 02:00 p.m. (Turkey Local 

Time) on 11 May 2016 and must be accompanied by a security of  350.000,- Euros equivalent 

(threehundredfiftythousand Euros) 

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 

7 - Bids will be opened in the presence of bidders’ representatives who choose to attend at 

02:00 p.m. (Turkey Local Time) on 11 May 2016 at the offices of  

TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEĠAġ),   

SEFER KUL MEETING ROOM,  

Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No:2, Floor G,  

Çankaya - ANKARA / TURKEY 1786/2/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından: 

MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI SINAV ĠLANI 

BaĢkanlığımız, Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığındaki genel idare hizmetleri sınıfına ait 7. 

derece 17 adet müfettiĢ yardımcılığı kadrosuna sınavla eleman alınacaktır. 

I. SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ġARTLAR: 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel Ģartlara ek 

olarak aĢağıdaki özel Ģartlar aranır: 

1 - En az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim görmüĢ olmak, 

2 - 01/01/2016 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, (657 Sayılı DMK. Ek Madde 40) 

3 - BaĢkanlık TeĢkilatında vaizlik, dengi ve üstü görevlerde en az 2 yıl görev yapmıĢ 

olmak ve sınav ilan tarihinde BaĢkanlık teĢkilatında çalıĢıyor olmak, 

4 - 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığındaki kadrolara atananlarda A 

Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 70 (yetmiĢ) 

puan almıĢ olmak, 

5 - Sağlık durumu her türlü iklim Ģartlarında müfettiĢlik yapmaya elveriĢli olmak, 

6 - Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Atama ve Yer DeğiĢtirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak 

nitelik Ģartını taĢımak, 

7 - Son beĢ yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin 

durdurulması cezası almamıĢ olmak, 

MüfettiĢ yardımcılığı yarıĢma sınavında iki defa baĢarısız olanlar, bir daha bu sınava katılamazlar. 

II. BAġVURU SIRASINDA ĠSTENĠLEN BELGELER: 

YazıĢma adresi ve T.C. kimlik numarasının bulunduğu baĢvuru dilekçesine aĢağıdaki bilgi 

ve belgeler eklenir: 

1 - Erkek adayların askerlikle iliĢiği olmadığına dair yazılı beyanı, 

2 - Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya BaĢkanlıkça onaylı örneği, 

3 - Ġki adet vesikalık fotoğraf, 

4 - Adli sicil kaydına dair yazılı beyan, 

5 - Adayın öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iĢ ve görevleri, bildiği yabancı dil 

ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren, kendi el 

yazısıyla yazılmıĢ öz geçmiĢ. 

III. SINAV KONULARI VE ġEKĠLLERĠ: 

MüfettiĢ Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınavda baĢarılı 

olamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 

Yazılı sınav Ģu konularda yapılır: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 633 sayılı Diyanet 

ĠĢleri BaĢkanlığı KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun ile BaĢkanlığın diğer mevzuatı, 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, Türkçe 

Kompozisyon ve Arapça. 
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Sözlü sınav Ģu konulardan yapılır: Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Anlamı, Tefsir, Hadis, 

Akait, Fıkıh, Siyer-i Nebi, Türk-Ġslam Tarihi, Genel Kültür ve Yazılı Sınav Konuları.   

Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya 

pasaport gibi fotoğraflı bir kimlik belgesinin bulundurulması gerekir. 

IV. BAġVURU ġEKLĠ: 

BaĢvurular, istenen belgelerle birlikte, en geç 29/03/2016 Salı günü Saat 18:00’a kadar 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına bizzat veya posta ile yapılır. Postadaki 

gecikmeler dikkate alınmaz. 

V. SINAV TARĠHĠ VE YERĠ: 

Sınavın yazılı bölümü; 11/04/2016 Pazartesi günü Saat: 14:00’da Diyanet ĠĢleri 

BaĢkanlığında yapılacaktır. Yazılı sınavı kazananlara sözlü sınav tarihi ve yeri ayrıca bildirilecektir. 

VI. MÜRACAAT ADRESĠ 

Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı, Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 

Çankaya / Ankara 

Ġlanen duyurulur. 1843/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, 4142 ada, 3 parsel üzerindeki 645305 YĠBF nolu inĢaatın 

denetimini üstlenen 236 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Emin Özen Yapı Denetim Ltd. 

ġti.’nin Kontrol Elemanı, ĠnĢaat Mühendisi Muhammed KEMALĠ tarafından Bakanlığımız 

aleyhine açılan davada, Ankara 16. Ġdare Mahkemesi’nin 24.12.2015 tarih ve E.2015/661-

K.2015/2131 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 19.02.2015 tarihli 

ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanı ile ĠnĢaat Mühendisi Muhammed KEMALĠ (Oda Sicil No: 

57158) hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 23.02.2016 tarihli ve 4584 sayılı 

Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 1789/1-1 

————— 

Ġstanbul Ġli, Sancaktepe Ġlçesi, Orhangazi Mahallesi, G22A05B1C pafta, 7573 ada, 8 nolu 

parsel üzerindeki inĢaatın denetimini üstlenen 650 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip 

Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 

7. Ġdare Mahkemesinin 17.11.2015 tarihli ve E.2015/2699-K.2015/1670 sayılı kararı ile ―dava 

konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 04.11.2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete ilanı 

ile Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd. ġti. hakkında tesis edilmiĢ olan geçici durdurma iĢlemi 

23.02.2016 tarihli ve 4414 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 1790/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

44668 ada 13 ve 14 parsellere iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı önerisi, 

Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 1840/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

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

KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema

RAMAZANOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

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

Tezkere

— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
–– Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulu Çalışma Usul ve Esasları ile Denetim

Kurulu Hakkında Yönetmelik

–– Türkiye Adalet Akademisi Hizmet İçi Eğitimi Hakkında Yönetmelik

— Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında

Yönetmelik

TEBLİĞ
–– Yapı Denetim Kuruluşları ile Laboratuvarların Faaliyetlerinin Denetlenmesi, İdari

Müeyyide Uygulanması ve İdari Para Cezalarının Tahsil Edilmesinin Usûl ve

Esaslarına Dair Tebliğ

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

Günlük Değerleri


