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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAK ALANLARI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç 
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülki-

yete konu taşınmazlarda büyük ölçekli yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) oluşturu-
larak yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, bu alanların yatırımcılara
tahsisiyle yatırımların hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik enerjisi üretim tesislerinde kullanılan ileri teknoloji içeren aksamın yurt içinde
üretilmesi ya da yurt içinden temin edilmesinin sağlanması, teknoloji transferinin teminine
katkı sağlanmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin kapsamı; YEKA’ların belirlenmesi, bu alanlar için

bağlantı görüşünün verilmesi ve kapasite tahsisinin yapılması, tahsis edilen bağlantı kapasite-
sinin yurt içinde üretim ve/veya yerli malı kullanım şartı ile kullandırılması ve bu amaçla ya-
pılacak yarışmaya katılacak tüzel kişilerde aranacak koşulların belirlenmesi, yarışmanın ya-
pılması, teminat alınması, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde teminatın irat kayde-
dilmesi, yarışmayı kazanan tüzel kişiler tarafından YEKA’da kurulacak elektrik enerjisi üretim
tesislerinin lisans müracaatları ve elektrik enerjisi satışına ilişkin usul ve esaslardır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji

Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü ve 8 inci
maddeleri ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 5 inci maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday YEKA: Bakanlık tarafından YEKA olarak ilan edilmek amacıyla çalışmaları

devam eden alanı,
b) Araştırma ve Geliştirme Faaliyeti (AR-GE): 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araş-

tırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında ta-
nımlanan faaliyeti, 

c) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
d) BSTB: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
e) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
f) Fabrika: Elektrik enerjisi üretim tesisinde kullanılacak ve Şartnamede belirtilen ak-

samın imal edildiği tesisi,
g) Genel Müdürlük: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünü,
ğ) Şartname: Yapılacak iş ve işlemleri, yarışmaya dair kapsam, usul ve esasları, teknik

ve idari şartları, başvuru sahibi tüzel kişilerde aranan nitelikleri, diğer bilgileri kapsayan ve
YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin eki olan dokümanı, 

h) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
ı) Teknoloji Sağlayıcı: Yurt içinde üretim karşılığı tahsis halinde Şartnamede tanımlanan

aksamın üretim ve teknoloji geliştirme yetkinliğine sahip tüzel kişi/kişileri,  
i)  TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,
j) YEKA Kullanım Hakkı: Genel Müdürlük tarafından geliştirilen YEKA ve bu alan

için tahsis edilen bağlantı kapasitesinin veya YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi yönte-
mine göre bağlantı bölgeleri bazında Bakanlık tarafından ilan edilen bağlantı kapasitesinin ya-
rışmayı kazanan tüzel kişiye kullandırılmasını,

k) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi: Bakanlık ile yarışmayı kazanan tüzel kişi ara-
sında imzalanan anlaşmayı,

l) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA): Kamu ve hazine taşınmazları ile özel
mülkiyete konu taşınmazlarda geliştirilebilir yenilenebilir enerji kaynaklarından en az birinin
yüksek yoğunlukta bulunduğu alan/alanları,

m) Yerli Malı (Bu Yönetmelik Kapsamında): 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında hesaplanan ve Şartna-
mede belirtilen yerli katkı oranını sağlayan ürünü,

n) Yerli Malı Belgesi: Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35) kapsamında düzenlenen ve
ürünün yerli katkı oranını gösteren belgeyi,

o) Yerli Malı Kullanım Karşılığı Tahsis (YMKT): Yenilenebilir enerji kaynaklarına da-
yalı elektrik enerjisi üretim tesisinde yerli aksam kullanmayı taahhüt eden tüzel kişiye verilen
YEKA kullanım hakkını, 

ö) Yurt İçinde Üretim Karşılığı Tahsis (YÜKT): Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
elektrik enerjisi üretim tesisinde kullanılan aksamı yurt içinde imal eden ve/veya imal etmeyi
taahhüt eden tüzel kişiye verilen YEKA kullanım hakkını,

ifade eder.
(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve kap-

sama sahiptir. 

İKİNCİ BÖLÜM
Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi

YEKA belirleme ve derecelendirme kriterleri
MADDE 5 – (1) YEKA’lar; 
a) Genel Müdürlük tarafından yapılacak çalışmalar, 
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b) YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi Yarışması ve sonrasında yapılacak 
çalışmalar,
sonucunda olmak üzere iki farklı şekilde geliştirilebilir.
(2) YEKA’ların Genel Müdürlük tarafından geliştirilmesi durumunda aşağıdaki teknik

ve idari çalışmalar yürütülür.
a) Hali hazır haritalar, enerji potansiyel atlasları ve ölçüm verileri ile bilimsel çalışmalar

kullanılarak kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde ön de-
ğerlendirmeler yapılır.

b) (a) bendi kapsamında yapılan ön değerlendirme sonucunda bir alanın Aday YEKA
olarak ilan edilebileceğinin kararlaştırılması halinde mevcut ve geliştirilebilecek elektrik iletim
altyapısına göre TEİAŞ’tan bağlantı görüşü alınarak kapasite tahsisi yapılması istenir.

c) Alınan bağlantı görüşü çerçevesinde, Aday YEKA için detay çalışmalarının başlatıl-
ması için Genel Müdürlük Oluru alınır ve bu alan Genel Müdürlük internet adresinde Aday
YEKA olarak ilan edilir.

ç) İlan edilen Aday YEKA bilgileri; üzerinde enerji mevzuatı kapsamında bir faaliyet
yürütülmemesi ve kaynak verimliliğini etkileyecek imar düzenlemelerinin yapılmaması ama-
cıyla ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.

d) İlan edilen Aday YEKA içerisinde, belirlenen enerji kaynağına dayalı elektrik enerjisi
üretim tesisi kurulamayacak sahaların olup olmadığı hususu ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
sorgulanır. Alınan resmi cevaplar doğrultusunda Aday YEKA revize edilir.

e) Aday YEKA içerisinde kullanılabilir alanlar dikkate alınarak toplam kurulu güç
kapasitesi belirlenir ve bu kapasite üzerinden işlem tesis edilip edilmeyeceği hususu Genel
Müdürlük tarafından değerlendirilir.

f) Bağlantı kapasitesi ve kullanılabilir alanları kesinleşen Aday YEKA üzerinde, gerek-
mesi halinde kaynak türüne göre yeterli sayıda enerji amaçlı ölçüm istasyonları kurulur ve/veya
kurdurulur. Bu amaçla arazi sahiplerinden ön izinler alınır.

g) Yeterli sürelerde alınan enerji amaçlı ölçüm verileri kullanılarak gerekli teknik ve
ekonomik analizler yapılır ve/veya yaptırılır.

ğ) Teknik ve ekonomik analizler neticesinde belirlenen kaynak potansiyeli ve tahmini
birim elektrik enerjisi üretim maliyeti dikkate alınarak Aday YEKA üzerinde yatırım yapılıp
yapılamayacağı hususunda değerlendirme yapılır.

h) Aday YEKA üzerinde yatırım yapılabileceğinin değerlendirilmesi halinde; Aday
YEKA, Genel Müdürlük internet adresindeki ilanından itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde
YEKA olarak Resmî Gazete’de ilan edilir ve Bakanlık tarafından, Çevre Düzeni Planları ve
İmar Planlarına resen işlenmek üzere ilgili mercilere bildirilir. 

ı) YEKA olarak ilan edilen alanda çalışmaların Bakanlık tarafından yapılabilmesi ve/ve-
ya yaptırılabilmesi için araziye ilişkin yetki sahibi olan kurum/kuruluşlar tarafından Bakanlığa
ön yer tahsisi yapılır.

i) Aday YEKA’nın uygun nitelikte olmadığının değerlendirilmesi veya 1 (bir) yıl içe-
risinde YEKA olarak ilan edilmemesi halinde (ç) bendi dikkate alınmaz ve bu konuda Genel
Müdürlük tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapılır.

j) Genel Müdürlük tarafından belirlenen YEKA’lar,  Bakanlığın hedef ve politikaları,
kaynak türü, belirlenen kaynak potansiyeli ile tahmini birim elektrik enerjisi üretim maliyeti
dikkate alınarak derecelendirilir.  Yatırıma açılacak YEKA ve önceliği, Bakanlık tarafından be-
lirlenir.

k) YEKA’nın yatırıma hazır hale getirilebilmesi için Genel Müdürlük tarafından gerekli
görülmesi halinde kaynak alanına ilişkin çevresel etki değerlendirme, jeolojik ve jeoteknik
etütler, kamulaştırma, halihazır haritaların hazırlanması, parselasyon, imar çalışmaları ve elektrik
iletim alt yapı çalışmaları yapılır ve/veya yaptırılır.

9 Ekim 2016 – Sayı : 29852                                   RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



l) 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu
ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) kapsamında
belirlenen bölgelerin Resmî Gazete’de YEKA olarak belirlenmesi halinde, bu alanların tahsis
edileceği tüzel kişiler bu Yönetmelik kapsamında belirlenir. YEKA’nın yatırıma hazır hale ge-
tirilebilmesi için gerekli diğer işlemler 4737 sayılı Kanuna göre BSTB ile koordineli olarak
yürütülür.

(3) YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite Tahsisi ile YEKA geliştirilmesi durumunda aşa-
ğıdaki teknik ve idari çalışmalar yürütülür. 

a) Bakanlık, YEKA belirleme sürecini hızlandırmak ve mevcut potansiyel alanların
YEKA kapsamında değerlendirilmesini sağlamak amacıyla YEKA Amaçlı Bağlantı Kapasite
Tahsisi Yöntemini tercih edebilir.

b) Bakanlık tarafından ilan edilen bağlantı bölgeleri ve bağlantı kapasiteleri için kaynak
türü bazında YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yarışması açılır. Başvuru sahipleri, ilan
edilen bağlantı bölgesi ve bağlantı kapasitesinin tamamı için Şartnameye uygun olarak mali
tekliflerini sunar.

c) YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yarışmasını kazanan ve YEKA Kullanım Hak-
kı Sözleşmesini imzalamış tüzel kişi, bağlantı bölgeleri içerisinde kalacak şekilde ve bağlantı
kapasitesinin tamamına göre ilgili mevzuatı kapsamında belirleyecekleri kullanılabilir santral
sahalarını, Şartnamede belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte 90 (doksan)  takvim günü içinde
Genel Müdürlüğe önerir.  Uygun bulunmayan her bir santral sahası için başvuru sahibinden
yarışmanın kazanıldığı bağlantı bölgesi ve santral sahasının kapasitesi değiştirilmemek üzere
kullanılabilir yeni santral sahaları istenir. Tahsis edilen bağlantı bölgesi ve bağlantı kapasitesi
için santral sahalarının tamamlanması ve uygun bulunması ile bu kullanılabilir santral sahaları
Resmî Gazete’de YEKA olarak ilan edilir. Önerilen santral sahalarının belirlenmesi süreci,
Şartnamede belirlenen koşullarda ve sürede tamamlanır. Yarışmayı kazanan tüzel kişi tarafından
süresi içerisinde Genel Müdürlüğe sunulmayan veya süresi içerisinde tamamlanamayan santral
sahalarına karşılık gelen kapasite, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde belirtilen toplam
kapasiteden düşürülerek iptal edilir. YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında tahsis
edilen kapasitenin en az yüzde yetmişinin YEKA olarak değerlendirilmesi esastır. Bu durum,
YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde ve eklerinde bağlantı kapasitesi haricinde bir değişiklik
hakkı doğurmaz. Kullanılabilir santral sahası belirlenememesi veya bağlantı kapasitesinin yüz-
de yetmişinden daha az santral sahası belirlenmesi halinde teminat irat kaydedilerek YEKA
Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilir. 

ç) YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsis yönteminde alan seçimi, gerekli etüt ve izinler,
yarışmayı kazanan tüzel kişi tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi ve Şartname ko-
şulları içerisinde tamamlanır.

d) Bakanlık, bağlantı kapasite tahsis yöntemi kullanılarak geliştirilecek YEKA’nın ya-
tırıma hazır hale getirilmesi amacıyla gerekli izin süreçleri için yarışmayı kazanan tüzel kişi
ile iyi niyet çerçevesinde işbirliği yapar.

e) YEKA’nın yatırıma hazır hale getirilmesi, gerekli diğer iş ve işlemler için tüm mas-
raflar yarışmayı kazanan tüzel kişiye aittir. Bu işlemler ve gecikme nedeniyle tüzel kişi zarar,
ziyan ve benzeri ad altında herhangi bir talepte bulunamaz.

f) Mücbir sebepler veya kamudan kaynaklanan ve Genel Müdürlüğün uygun göreceği
sebeplerle belirlenemeyen veya kullanılamayan santral sahaları bağlantı bölgesi aynı kalmak
kaydıyla değiştirilebilir. Değiştirilen sahalar Genel Müdürlüğe sunulur. Uygun bulunması du-
rumunda YEKA ilan edilir. Santral sahası belirleme sürecinde geçen ilave süre toplam süreye
eklenmez.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuruların Alınması, İncelenmesi, Sonuçlandırılması ve YEKA Kullanım

Hakkı Sözleşmesinin İmzalanması

YEKA kullanım hakkı yarışma ilanı 
MADDE 6 – (1) YEKA Kullanım Hakkı yarışma ilanı, Resmî Gazete’de ve Genel Mü-

dürlük internet adresinde yayımlanır. İlanda asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) YEKA’lara ilişkin teknik ve idari özellikler ile YEKA’nın bağlantı kapasitesi.
b) YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yönteminin tercih edilmesi halinde bağlantı

bölgeleri bazında tahsis edilecek bağlantı kapasiteleri.
c) YÜKT ve/veya YMKT şartı aranacak aksamın özellikleri ve üretim süreçleri.
ç) YEKA’nın YÜKT kapsamında değerlendirilmesi halinde kurulacak olan Fabrikaya

ilişkin asgari kriterler.
d) Başvuru yapacak tüzel kişilerde aranacak şartlar. 
e) Teminat mektubu, tutarı ve süresi.
f) Başvuru yeri, tarihi ve zamanı.
g) Yarışma yeri, tarihi ve zamanı.
ğ) Şartnamenin temin edileceği yer ve tutarı.
h) Elektrik enerjisi alım tavan fiyatı ve alım süresi.
ı) Bakanlık tarafından gerekli görülen diğer bilgiler.
(2) İlan tarihi ile mali teklifi içeren başvuru dosyasının teslim tarihi arasındaki süre

30 (otuz) takvim gününden az olamaz.
YEKA kullanım hakkı yarışması başvurularının alınması
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı

elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunmak için; ihtiyaçlara göre Bakanlık tarafından ilan
edilen Şartnamede yer alan şartları haiz ve belirtilen aksamı yurt içinde imal edecek ve/veya
yerli malı kullanmayı taahhüt eden tüzel kişiler başvuruda bulunabilirler.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında başvuruda bulunmak isteyen tüzel kişilerin, 2/11/2013
tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kap-
samında belirtilen önlisans başvurusu yapmaya haiz tüzel kişilerde aranan şartları sağlaması
gerekmektedir.

(3) Başvurunun birden fazla tüzel kişi tarafından yapılması halinde, başvurunun ortak
girişim olarak yapılmasına dair hususlar Şartnamede tanımlanır.

(4) Yarışmaya katılan tüzel kişinin veya ortak girişimin ortaklık yapısındaki Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Teknoloji Sağlayıcısına ait asgari pay oranı Şartnamede belirtilir.
Başvurularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı payını göstermek üzere ortaklık yapısı gerçek
kişiye kadar sunulur. Ortak girişim olarak başvurulması halinde ortaklara ait iş deneyim bel-
gesinin hesaplanma yöntemi Şartnamede tanımlanır.   

(5) YÜKT ve/veya YMKT için başvuru yapmak isteyen tüzel kişiler; aşağıda belirtilen
belgeleri Genel Müdürlüğe başvuru dosyasında sunar:

a) Başvuru Dilekçesi.
b) Mali Teklif Zarfı.
c) Şartnamede belirtilen yerlilik oranını gösteren Yerli Malı Belgesi veya taahhütname.
ç) Şartnamede istenilen teknik değerleri gösteren belgeler. 
d) Ortaklarını da içerecek şekilde başvuru sahibi tüzel kişiye ait bankalardan temin edi-

lecek mali durum belgeleri ile son üç yıla dair Şartnamede belirlenen mali rasyoları içeren Ye-
minli Mali Müşavir (YMM) ve/veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) onaylı mali
bilançosu. 
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e) Şartnamede belirlenen iş deneyim belgesi.
f) Şartnamede belirtilen tutarda ve koşullarda teminat mektubu.
g) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış, başvuru sahibi tüzel kişi ve ortak girişim ha-

linde tüm ortaklara ait güncel şirket ana sözleşmesi, şirket asgari sermayesi ve ortaklık yapısını
gösterir belgeler ile ortak girişimin yarışma sonrası kuracağı tüzel kişiliğin elektrik enerjisi
üretim tesisinin tamamı işletmeye girinceye kadar Bakanlıktan yazılı onay alınmadan ortaklık
yapısının değiştirilmeyeceğine ve pay devri yapılamayacağına dair taahhütname. 

ğ) YÜKT olması halinde AR-GE Planı.
h) Alt yüklenici ve tedarikçi listesi.
ı) Fabrika ve elektrik enerjisi üretim tesisi kurulumuna ilişkin taslak iş programları.
i) İmza sirküleri ve vekaletname.
j) Şartname alındı makbuzu.
k) Şartname ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi taslağının kaşeli ve imzalı suretleri.
l) Şartnamede belirtilen diğer bilgi ve belgeler.
(6) Başvuru dosyaları, aşağıda belirtilen hususlara uyulmak şartıyla sunulacaktır:
a) Tüm başvuru evrakları, üzerinde imza sirkülerinde yer alan yetkili imzalar ve kaşeli

olacak şekilde büyük ve kapalı bir zarf içerisine konularak sunulacaktır. 
b) Mali Teklif, kapalı, kaşeli ve ıslak imzalı daha küçük bir zarfa konulmuş olarak, tüm

başvuru evraklarının bulundurulduğu kapalı zarf içinde yer alacaktır.
c) Evrakların asıl veya noter tasdikli olarak sunulması esastır. Onaysız suretler işleme

alınmaz.
ç) Dokümanların Türkçe olarak sunulması esas olup yabancı dilde olan belgelerin apos-

til tasdik şerhi onayı, Lahey Konvansiyonuna taraf olmayan ülkeler için dokümanın ait olduğu
ilgili ülke muadil makam onayı ile Türk Konsolosluğundan tasdikli ve yeminli tercümesinin
yapılması gerekmektedir.

(7) Başvuru dosyaları ilanda belirtilen adres, tarih ve saate kadar sunulmalıdır. Süre-
sinde sunulmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Başvurularda postadan kaynaklı ge-
cikmeler dikkate alınmaz.

Komisyonun teşkili ve çalışma esasları  
MADDE 8 – (1) Komisyon; toplam üye sayısı tek sayı olmak üzere Bakanlığın belir-

leyeceği kurum/kuruluşlardan bir başkan, en az dört asil üyeden ve asil üye/üyelerin buluna-
madığı hallerde yerine görev yapmak üzere yedek üyelerden Bakan Oluruyla teşkil ettirilir.
Komisyonca yapılan iş ve işlemler tutanakla tespit edilir ve Komisyonun bütün üyeleri tara-
fından imzalanır. 

(2) Komisyon eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınır. Ka-
rarlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.
Karşı oy kullanan Komisyon üyeleri, gerekçesini Komisyon kararına yazmak ve imzalamak
zorundadır. Komisyonca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, Komisyon başkan ve üye-
lerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Başvuruların incelenmesi 
MADDE 9 – (1) Başvurular, Komisyon tarafından değerlendirilir.  
(2) Komisyon; başvuru sahiplerinin huzurunda, ilanda belirtilen başvuru yeri, tarihi ve

saatinde başvuruların evrak kayıt sırasına göre kapalı büyük zarfları açarak Şartnamede belir-
tilen başvuru dosyası içeriği ile ilgili evrak kontrolü yapar. Başvuru Dilekçesi, Şartname alındı
makbuzu, Teminat Mektubu, Mali Teklif zarfı ve onaylı Şartnamenin herhangi birinin olmadığı
veya bu belgelerden herhangi birinin eksik ve/veya hatalı olduğu tespit edilen başvurular de-
ğerlendirmeye alınmaz.
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(3) Komisyon, kabul edilen başvurular için sunulan tüm bilgi ve belgeler üzerinden
detay evrak incelemesine geçer. Detay evrak incelemesi, ilanda belirtilen başvuru tarihinden
itibaren 20 (yirmi) takvim gününe kadar tamamlanır. Bu çalışmaların süresi içerisinde tamam-
lanamaması halinde Komisyon, 20 (yirmi) takvim gününe kadar bir defaya mahsus olmak üzere
ek süre uzatımı kararı alabilir. Komisyon, detay evrak incelemesinin tamamlanma tarihine göre
yarışma için yeni tarih ve saat belirleyebilir. Bu durumda, yarışma tarihi ve saati değişikliği
Genel Müdürlük internet adresinde yayımlanır. Yarışma katılımcılarının beyan ettikleri tebligat
adreslerine yarışma tarihinden en az 5 (beş) takvim günü öncesinde ayrıca bildirimde bulu-
nulur.

(4) Başvuru sahibinin herhangi bir ek açıklamaya mahal bırakmayacak şekilde başvu-
rusunu usulüne uygun ve eksiksiz yapması esastır. Komisyon, detay evrak incelemesi sürecinde
ihtiyaç görmesi halinde; başvuru sahiplerinden ikinci fıkrada belirtilen belgeler hariç olmak
üzere eksik, hatalı, içeriği anlaşılamayan başvuru evrakları için bir defaya mahsus düzeltme
ve Şartname kapsamında sunulan bilgi ve belgelere ilişkin detaylı açıklama isteyebilir. Başvuru
sahibi tüzel kişilere resmi yazışma yöntemlerinden biriyle istenen evrak, düzeltme veya açık-
lamaya dair bildirim yapılır. İstenen evrak,  düzeltme veya detaylı açıklamalar bu tebliğ tari-
hinden itibaren azami 7 (yedi) takvim günü içerisinde Komisyona sunulur. Ancak; istenilen
evrak, düzeltme veya detaylı açıklamaların temin süresi Komisyonun evrak inceleme süresini
geçemez. Komisyonun inceleme süresi sonucunda eksik evrak içeren başvurular değerlendir-
meye alınmaz. 

(5) Mali teklifler Şartnamede verilen formatta, kaşeli ve imza sirkülerinde yer alan yet-
kili kişiler tarafından ıslak imzalı olacak şekilde düzenlenecek ve geçerlilik süresi başvuru ta-
rihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) takvim günü olacaktır. 

(6) Yapılacak yarışma, Komisyonun kararıyla askıya alınabilir veya iptal edilebilir. 
(7) Yarışmaya katılan tüzel kişiler herhangi bir gerekçeyle zarar, ziyan ve benzeri ad

altında talepte bulunamazlar.  
YEKA kullanım hakkı yarışması usulü ve YEKA kullanım hakkı yarışmasının so-

nuçlandırılması
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik ve Şartnamede belirlenen kriterleri sağlayan, geçerli

başvuru sahibi tüzel kişiler yarışmaya katılım hakkı kazanır.
(2) Yarışmaya katılma hakkı elde eden başvuru sahiplerinin Mali Teklif zarfları yarışma

ilanında belirtilen yer, tarih ve saatte başvuru sahibi yetkililerinin huzurunda Komisyon tara-
fından açılır. 

(3) Yarışma, Bakanlık tarafından belirlenip ilan edilen kilovatsaat başına elektrik enerjisi
alım tavan fiyatı üzerinden eksiltme usulüne göre yapılır. Kurulacak elektrik enerjisi üretim
tesisleri için; 5346 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellere göre hesaplanan fiyatlar top-
lamını geçmemek üzere her bir yarışma için tavan fiyat ve alım süresi Şartnamede belirlenir. 

(4) Komisyon, Mali Teklif zarfları açıldıktan sonra başvuru sahiplerini bilgilendirerek
açık eksiltme esasına dayalı yarışmaya geçer. Mali Teklif zarflarındaki teklifler sıralanır ve be-
lirlenen en düşük azami beş mali teklif sahibi arasında açık eksiltme esasına dayalı yarışma
yapılır. En düşük beş mali teklif tespit edilirken bu teklifler içerisinde eşitlik olması durumunda
eşit mali teklif sahiplerinin tamamı yarışmaya dahil edilir. Yarışmaya; teklif edilmiş olan en
düşük mali teklif esas alınmak suretiyle sırayla başvuru sahipleri tarafından her defasında teklif
edilen bir önceki en düşük fiyattan eksiltme yapılarak en düşük fiyat verilinceye kadar devam
edilir. Yarışma en düşük ve son teklife ulaşılınca sonlandırılır. Komisyon gerekli görmesi ha-
linde fiyat eksiltme aralığı belirleyebilir. Son teklifini veren ve yeni bir teklif sunmayan başvuru
sahipleri, açık eksiltme tutanağını imzalarlar ve yarışmada bir daha teklif veremezler.  
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(5) Açık eksiltme; en yüksek mali teklif sahiplerinden başlayarak, teklif edilmiş en dü-
şük mali teklifin altına inilmesi şartıyla yeni fiyat teklifinin istenmesi suretiyle yürütülür. Yeni
fiyat teklifleri, teklif edilmiş olan bir önceki en düşük fiyat teklifinden az olmalıdır. Teklif sa-
hiplerinin tüm teklifleri ve son teklifleri Komisyon tarafından düzenlenen açık eksiltme tuta-
nağına kaydedilerek teklif sahiplerine imzalatılır.  

(6) Fiyat teklifini veren tüzel kişilerin açık eksiltme tutanağını imzalamamaları halinde,
bu durum Komisyon tarafından ayrıca bir tutanakla tespit edilir. Açık eksiltmede tüzel kişinin
vermiş olduğu fiyat teklifleri imza şartı olmaksızın bağlayıcı ve geçerlidir.

(7) Ekonomik açıdan en avantajlı ilk üç teklif haricindeki diğer tekliflere ait teminat
mektupları yarışma gününü müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde iade edilir.

(8) Komisyon tutanağı, Bakan Onayına sunulur. Yarışma, Bakan Onayı ile sonuçlandı-
rılarak, onay dahilinde en düşük birinci teklif sahibi YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin
imzalanmasına davet edilir. 

(9) Bakanlık, herhangi bir aşamada yarışmayı iptal edebilir. 
YEKA kullanım hakkı sözleşmesinin imzalanması ve ifası
MADDE 11 – (1) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesine davet edilen tüzel kişinin davet

edildiği yazının tebliğ tarihinden itibaren azami 30 (otuz) takvim günü içerisinde YEKA Kul-
lanım Hakkı Sözleşmesini imzalaması esastır. En düşük birinci teklif sahibiyle YEKA Kullanım
Hakkı Sözleşmesi imzalanması halinde veya ikinci ve üçüncü teklif sahibinin YEKA Kullanım
Hakkı Sözleşmesine davet edilmemesi halinde en düşük ikinci ve üçüncü teklif sahibinin te-
minat mektubu, imza tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde iade edilir. Bu süre içerisinde
en düşük birinci teklif sahibinin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi davetine icap etmemesi
halinde teminatı irat kaydedilerek sırasıyla en düşük ikinci ve üçüncü teklif sahibine YEKA
Kullanım Hakkı Sözleşmesine davet mektubu Bakan Onayı çerçevesinde gönderilebilir. YEKA
Kullanım Hakkı Sözleşmesine davet edilen teklif sahibinin süresi içerisinde YEKA Kullanım
Hakkı Sözleşmesini imzalamaması halinde aynı şekilde işlem tesis edilir. 

(2) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmadan önce tüzel kişi; gerekli ticari ku-
ruluşunu tamamlayarak Ticaret Sicil Gazetesini, ortaklık yapısını, tüzel kişilik adına düzen-
lenmiş teminat mektubunu, elektrik enerjisi üretim tesislerine ve YÜKT halinde Fabrikaya ait
iş programlarını Genel Müdürlüğe sunar. 

(3) Yarışmanın ortak girişim tarafından kazanılması halinde; YEKA Kullanım Hakkı
Sözleşmesi imzalanmadan önce taahhüt edilen ve başvuruda sunulan ortaklık yapısına uygun
olarak ticari kuruluş 7 nci maddenin beşinci fıkrasının (g)  bendi kapsamında tamamlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Süreci ve Elektrik Enerjisi Satışı

Önlisans süreci
MADDE 12 – (1) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanan tüzel kişinin YEKA’da

elektrik enerjisi üretim faaliyetinde bulunabilmesi için önlisans ve üretim lisansı alması zo-
runludur. 

(2) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanan ve YEKA kapsamında önlisans baş-
vurusu yapmaya hak kazanan tüzel kişi ve bağlantı kapasitesi önlisans verilmek üzere EPDK’ya
bildirilir.  Bu tüzel kişi YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 45
(kırk beş) takvim günü içerisinde EPDK’ya önlisans başvurusu yapmak zorundadır. 

(3) YEKA amaçlı bağlantı kapasite tahsisi yöntemi ile yapılan yarışmayı kazanan tüzel
kişilerinse, Genel Müdürlüğe sundukları YEKA tekliflerinin Genel Müdürlük tarafından uygun
bulunması ve YEKA olarak Resmî Gazete’de ilanından ve EPDK’ya bildirilmesinden itibaren
45 (kırk beş) takvim günü içerisinde EPDK’ya önlisans başvurusu yapması zorunludur.
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(4) Önlisans başvuru tarihi veya süresi içerisinde başvuru yapılmadığı hususu EPDK
tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Süresi içerisinde önlisans başvurusu yapılmaması du-
rumunda Bakanlık tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kay-
dedilir.

(5) EPDK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvuru sahibinin başvuru
evraklarında varsa eksikleri tespit edilerek ve verilecek 3 (üç) aylık süre içerisinde bu eksikleri
tamamlatılarak önlisans verilir. Eksikliklerin süresi içerisinde giderilmemesi halinde Bakanlık
tarafından YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir.

(6) Şartnamede belirtilen önlisans süresi içerisinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği
kapsamında gereken iş ve işlemler ile gerekli izinler tamamlanarak üretim lisansı başvurusunda
bulunulur. Önlisans sahibi tüzel kişi Bakanlık tarafından ilan edilen YEKA’da tamamlanmamış
olan iş ve işlemleri bu süreçte tamamlamakla yükümlüdür.   

(7) YÜKT kapsamında önlisans sahibi tüzel kişi, önlisans süresi içerisinde Fabrika ile
ilgili aşağıdaki belgeleri Genel Müdürlüğe sunar:

a) Taahhüt edilen Fabrikanın işletmeye girdiğine dair ilgili kurum/kuruluş tarafından
düzenlenen Kabul, Devreye Alma, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Kapasite Raporu.

b) Şartnamede belirtilen ve başvuru sahibi tüzel kişi tarafından taahhüt edilen yerlilik
oranını sağladığına ilişkin aksama ait Yerli Malı Belgesi.

c) Yerli üretilen aksamın taahhüt edilen asgari teknik değerleri gösteren ve/veya stan-
dartlara uygun olduğuna dair TSE veya uluslararası akredite kuruluşlar tarafından düzenlenmiş
sertifika ve belgeler.

(8) YÜKT kapsamında kurulacak Fabrikanın azami kurulum süresi Şartnamede belir-
tilir. Sunulan Fabrika kurulumuna ait detaylı iş programı çerçevesinde üçüncü taraf gözetim
hizmeti önlisans sahibi tüzel kişi tarafından Şartnamede belirlenen koşullarda alınır. Gözetim
faaliyetleri çerçevesinde üçer aylık dönemler halinde hazırlanacak ilerleme raporu gözetim fir-
ması tarafından Genel Müdürlüğe sunulur. İş programında belirtilen iş kalemleri ve termin ta-
rihlerinde gecikmeler yaşanması halinde bu gecikmelerin herhangi bir iş kaleminde 20 (yirmi)
iş gününü aşması halinde önlisans sahibi tüzel kişi yazılı olarak ihtar edilir. İhtara rağmen ge-
cikmenin bir sonraki ilerleme raporunda giderilmemesi ve gecikmenin giderileceğine dair de-
taylı bir plan sunulmaması, gecikmelerin toplam iş süresini 60 (altmış) iş gününden fazla uzat-
ması halinde Şartnamede belirlenen cezai müeyyideler uygulanır. Genel Müdürlük, toplam ge-
cikmelerin 6 (altı) aydan daha fazla uzayacağının anlaşılması halinde bu gecikmelerin gideril-
mesine dair tüzel kişiden yazılı savunma ister, savunma yeterli görülmezse YEKA Kullanım
Hakkı Sözleşmesinin feshi yönünde işlem tesis edebilir ve EPDK’ya önlisansın iptali için bil-
dirimde bulunabilir.  

(9) Mücbir sebepler nedeniyle verilen ilave süre haricinde, önlisans sahibi tüzel kişi ta-
rafından Fabrikanın süresi içerisinde işletmeye alınmaması durumunda Bakanlık tarafından
YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat mektubu irat kaydedilir. Önlisans,
EPDK tarafından iptal edilir.

(10) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamındaki taahhütlerin yerine getirilme-
diğinin tespit edilmesi durumunda ilgili tüzel kişi ve ortaklık yapısındaki kişilerin ortak olduğu
diğer tüzel kişiler Bakanlık tarafından yapılacak diğer YEKA yarışmalarına 2 (iki) yıl süreyle
giremezler.

(11) Yedinci fıkranın (b) ve (c) bendlerindeki belgelerin, süresi içerisinde sunulmaması
ve/veya Şartnamede belirtilen ve taahhüt edilen değerleri karşılamaması durumunda YEKA
Kullanım Hakkı Sözleşmesi feshedilerek teminat irat kaydedilir. EPDK’ya önlisansın iptali
için bildirimde bulunulur.  
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(12) YMKT kapsamında sunulan elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulumuna ait detaylı
iş programı çerçevesinde üçüncü taraf gözetim hizmeti önlisans sahibi tüzel kişi tarafından
Şartnamede belirlenen koşullarda alınır. Gözetim faaliyetleri çerçevesinde üçer aylık dönemler
halinde hazırlanacak ilerleme raporu gözetim firması tarafından Genel Müdürlüğe sunulur. İş
programında belirtilen iş kalemleri ve termin tarihlerinde gecikmeler yaşanması halinde bu ge-
cikmelerin herhangi bir iş kaleminde 20 (yirmi) iş gününü aşması halinde önlisans sahibi tüzel
kişi yazılı olarak ihtar edilir. Tüzel kişi YMKT kapsamında vermiş olduğu iş programı kapsa-
mındaki gecikmeleri, nedenleri ve telafi edici önlemleriyle birlikte Genel Müdürlüğe sunar.
YMKT kapsamında elektrik enerjisi üretim tesisinin iş programındaki gecikmenin 18 (on sekiz)
aya kadar ulaşacağının anlaşılması veya 18 (on sekiz) aya kadar ulaşması halinde YEKA Kul-
lanım Hakkı Sözleşmesi tek taraflı feshedilerek teminat irat kaydedilir. EPDK’ya önlisansın
iptali için bildirimde bulunulur.   

(13) İş programlarında, ayrı ayrı ve toplamda Şartnamede belirtilen süreleri aşmamak
kaydıyla, Genel Müdürlük Onayıyla değişiklik yapılabilir.

(14) YÜKT kapsamında önlisans sahibi tüzel kişi, önlisans süresi içerisinde Fabrika
kurulumu gerçekleştirmesi halinde teminat tutarının %25’i iade edilir.

Lisans süreci 
MADDE 13 – (1) YÜKT kapsamında; Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamın-

daki yükümlülüklerini yerine getiren ve Fabrikayı süresi içerisinde işletmeye alan önlisans sa-
hibi tüzel kişiler EPDK’ya lisans başvurusunda bulunur. EPDK, lisans başvuru evraklarının
yanı sıra Genel Müdürlük tarafından lisans almasına dair uygunluk yazısı ile lisans işlemlerini
devam ettirir. Genel Müdürlük uygunluk yazısını, 12 nci maddenin yedinci fıkrasındaki gerek-
liliklerin yerine getirilmesi ve AR-GE Planlarına uyumlu hareket edildiğinin belirlenmesi ha-
linde düzenler.

(2) YÜKT kapsamında; elektrik enerjisi üretim tesisinde, Şartname ve Şartnameye ce-
vaplar kısmında verilen Fabrikada üretilmiş aksam ve tedarik planında belirtilen yerli malı
ürünlerin kullanılması zorunludur. 

(3) YÜKT ve YMKT kapsamında; YEKA’da taahhüt edilen yerli malı aksamın kulla-
nılmadığının tespiti halinde, lisans sahibi tüzel kişiye Şartnameye uygun yerli malı kullanması
yönünde yazılı ihtarda bulunulur. Bu olumsuzluğun ihtarnamede belirtilen süre içerisinde gi-
derilmemesi ve taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi
feshedilerek teminat irat kaydedilir ve genel hükümlere göre tasfiye işlemleri başlatılır.
EPDK’ya üretim lisansının iptali için bildirimde bulunulur.  

(4) YÜKT ve YMKT kapsamında; YEKA’lar için alınacak üretim lisanslarının süresi
30 (otuz) yıl olup bu süre sonunda arazi kullanım hakkının alındığı ilgili kurumların mevzuatı
uyarınca işlem tesis edilir. 

(5) YEKA’lar için elektrik enerjisi üretim tesisinin inşaat süresi ve her yıl işletmeye
alınacak tesis kapasitesi, sunulan ve Genel Müdürlük tarafından kabul edilen iş programında
belirtilir. Elektrik enerjisi üretim tesisinin toplam kurulum süresi 36 (otuz altı) ayı geçmemek
üzere Şartnamede belirtilir. İş programında belirtilen yıllık kurulu güç kapasitesinin tamamının
işletmeye alınamaması halinde; eksik kalan yıllık kapasitenin kurulumu gerçekleştirilinceye
kadar, eksik kalan yıllık kurulu gücün toplam yıllık kurulu güce oranı kadar, YEKA Kullanım
Hakkı Sözleşmesinde belirtilen alım fiyatından kesinti yapılır. Bu uygulama, YEKA Kullanım
Hakkı Sözleşmesinde belirtilen toplam kurulu gücü tamamlanıncaya kadar sürer.  

(6) YÜKT kapsamında YEKA’daki elektrik enerjisi üretim tesisinin; YEKA Kullanım
Hakkı Sözleşmesi ve eklerine uygun olarak kurulumunun yürütülmesi durumunda, geçici kabul
tutanağının düzenlenmesi ile birlikte yıllık olarak güncel teminat tutarının 3 (üç) eşit taksitte
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her yıl 1/6’sı (altıda biri) iade edilmek suretiyle %50 (elli)’si lisans sahibi tüzel kişiye iade
edilir. YMKT kapsamında ise teminat tutarının tamamı yıllık bazda 3 (üç) eşit taksitte iade edi-
lir. İş programına uygun kurulumunun tamamlanmaması halinde teminat tutarı iade edilmez.

Elektrik enerjisi satışı
MADDE 14 – (1) YEKA’larda üretilen elektrik enerjisi, Şartnamede belirtilen süre bo-

yunca ve YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde yer alan fiyat üzerinden, Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında değerlendirilir.  Mücbir se-
bepler haricinde süre uzatımı yapılmaz. Herhangi bir nedenle fiyat artışı yapılmaz.

(2) Şartnamede belirlenen alım süresi, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalan-
dığı tarihten itibaren başlar.

(3) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinde belirlenen alım süresi sonunda üretim lisansı
kapsamında piyasa faaliyetinde bulunulur.

(4) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesi kapsamında kurulacak elektrik enerjisi üretim
tesisleri için ayrıca 5346 sayılı Kanun kapsamında yerli ürün desteği uygulanmaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM
AR-GE ve Sertifikasyon 

AR-GE faaliyetleri
MADDE 15 – (1) YÜKT için başvuru yapacak tüzel kişiler; 5746 sayılı Kanun kapsa-

mında ve Şartnamede belirlenen koşullarda ve sürede sunacağı Yıllık AR-GE Planı  çerçeve-
sinde AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirir.

(2) AR-GE faaliyetlerinin uygulama ve denetimi 5746 sayılı Kanun kapsamında gö-
revlendirilen kurum/kuruluşlarca yapılır. İlgili kurum/kuruluşlar AR-GE faaliyetlerinin uygu-
lama ve denetim sonuçlarını yılda bir defa Bakanlığa sunar.

(3) AR-GE faaliyetlerine, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin imzalanmasını mü-
teakip Şartnamede verilen süre içerisinde AR-GE merkezi kurulumu tamamlanarak başlanır.
AR-GE merkezi faaliyetleri Şartnamede belirtilen süreden az olmamak kaydıyla sunulmuş olan
AR-GE planlamasına uygun olarak devam ettirilir. AR-GE faaliyetlerinin plana uygun yürü-
tülmemesi halinde yıllık olarak sunulan uygulama ve denetim raporu ile AR-GE planında yer
alan hedeflere ulaşma durumu dikkate alınarak, AR-GE faaliyetlerinin yürütülmediğinin veya
etkin olarak sürdürülmediğinin anlaşılması halinde uygulanacak müeyyide Şartnamede belir-
tilir.

Standart ve sertifikasyon
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında imalatı gerçekleştirilen ekipman ve/veya

aksamlar için ilgili tüzel kişi tarafından Türk Standardları Enstitüsü veya TS EN ISO/IEC
17065 “Ürün, Proses ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar” standardına
uygun olarak Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamış
ulusal akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen aksama veya
aksama ait standardın olmadığı durumlarda aksamın imalatında kullanılan bütünleştirici par-
çalara ait uluslararası standartlara veya Türk Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu be-
lirten Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası alınması zo-
runludur. 

(2) YEKA kapsamında imalat yapan ve/veya yerli malı kullanmayı taahhüt eden tüzel
kişiler tarafından üretilen ve/veya kullanılan ekipman ve/veya aksamların, standartlara veya
kriterlere uygunluğu TSE tarafından değerlendirilir. Ekipman ve/veya aksamlara ilişkin sertifika
uygunluk belgesi TSE tarafından düzenlenir ve önlisans sürecinde ilgili tüzel kişiler tarafından
Bakanlığa sunulur. Belgenin sunulmaması halinde 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince
işlem tesis edilir.

9 Ekim 2016 – Sayı : 29852                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 11



Mücbir sebepler
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin, YEKA Kul-

lanım Hakkı Sözleşmesinde belirlenen sürelerde tamamlanmaması durumunda, bu Yönetme-
likte belirtilen cezalar uygulanır.

(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla aşağıda sayılmıştır:

a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Yangın ve sabotaj halleri.
(3) İkinci fıkrada belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve YEKA Kul-

lanım Hakkı Sözleşmesi imzalanan tüzel kişiye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep
olarak kabul edilecek durumun;

a) Tüzel kişinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Tüzel kişinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 30 (otuz) takvim günü içinde YEKA

Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanan tüzel kişinin Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirimde
bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, 
zorunludur. 
(4) Tüzel kişinin mücbir sebep bildiriminde;
a) Mücbir sebebin başlama tarihini ve mahiyetini,
b) İlgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerine olan etkilerini,
c) Mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini,
yazılı olarak bildirmesi zorunludur. 
(5) Mücbir sebeplerin vukuu bulduğunun teyidi ile bu çerçevede meydana gelen ge-

cikme süresi iş programına ve toplam süreye eklenir. Mücbir sebepler çerçevesinde süre uzatımı
toplamda 1 (bir) yılı geçemez. 

(6) Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve müracaat süresi geç-
tikten sonra süre uzatımı talebinde bulunulamaz. 

(7) Genel Müdürlüğün, YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesinin ifasına ilişkin yüküm-
lülüklerini tüzel kişinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onay-
lanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu tüzel
kişiye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine
engel nitelikte olması ve tüzel kişinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması
halinde,  işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işlerin niteliğine göre, işin bir kısmına veya ta-
mamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

(8) YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesini imzalayan taraflarca mücbir sebep çerçeve-
sinde yaşanan gecikmenin 1 (bir) yıldan fazla sürmesi veya 1 (bir) yıl içerisinde giderilemeye-
ceğinin anlaşılması halinde bu durumun yetkili mercilerce belgelendirilmesi ile Genel Müdür-
lüğün YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmesini feshederek sonlandırma hakkı mevcuttur. Bu du-
rumda teminat mektubu iade edilir. Tüzel kişi bu durumda zarar, ziyan ve benzeri ad altında
herhangi bir talepte bulunamaz.
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ALTINCI BÖLÜM
YEKA’ların Korunması ve Altyapı Yatırımları 

YEKA’ ların korunması ve kullanılması 
MADDE 18 – (1) YEKA’nın korunmasına ilişkin aşağıda yer alan usul ve esaslara

uyulur:
a) YEKA’da kullanılacak kaynağın doğallığının muhafaza edilmesi ve devamlılığının

sağlanması esastır. 
b) Bu Yönetmelik kapsamında belirlenerek Resmî Gazete’de ilan edilen alanlardaki

yenilenebilir enerji kaynağının karakteristik değerlerini değiştirebilecek her türlü proje ve plan-
ların hazırlık safhasında Genel Müdürlüğün görüşünün alınması zorunludur.

c) YEKA’da ulusal güvenlik ile ilgili haller dışında bu kaynaktan yararlanmayı engel-
leyici nitelikte işlem tesis edilemez. Ancak, YEKA olarak ilan edilen alanların korunmasına
yönelik alanın ekolojik, fiziki ve teknik özelliklerine göre talep edilebilecek ek tedbirler Ba-
kanlığın uygun görüşü alınarak uygulanabilir.

YEKA’dan azami derecede yararlanabilmek için gerekli altyapının geliştirilmesine
yönelik kurum ve kuruluşların sorumluluklarına ilişkin esas ve ilkeler

MADDE 19 – (1) YEKA’lardan verimli ve etkin bir şekilde yararlanılabilmesi için
ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından aşağıda belirtilen esas ve ilkelere azami derecede uyulur:

a) Genel Müdürlük; YEKA’da optimum büyüklüklerde kaynağa göre parselleri ve ku-
rulu güçleri belirler, gerekli ölçüm ve fizibilite çalışmalarını yapar/yaptırır.

b) Arazi izinlerinin alınmasında yöntem ve süreçleri azaltıcı yönde çalışmalar yapar.
c) YEKA’larda kurulacak elektrik enerjisi üretim tesisleri için gerekli enerji iletim

tesisleri TEİAŞ tarafından elektrik enerjisi üretim tesisleri ünitelerinin işletmeye giriş progra-
mına uygun olarak yapılır.

ç) Genel Müdürlük YEKA’nın ulaşım altyapısının iyileştirilmesi yönünde girişimlerde
bulunur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 20 – (1) 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elek-

trik Enerjisi Üretimine Yönelik Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarının Belirlenmesi, Dere-
celendirilmesi, Korunması ve Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik yürür-
lükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

yürütür.
—— • ——

Bozok Üniversitesinden:
BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/10/2011 tarihli ve 28089 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozok
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin adı “Bozok Üniversitesi Ön
Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Azami süreleri dolduran son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler
için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar en erken takip eden yarıyılın final ve bütünleme sınav-
larında kullandırılır. Senato tarafından bütünleme sınavlarının yapılmamasına karar verilmesi
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durumunda Senato tarafından belirlenen tarihlerde ikinci sınav hakkı kullandırılır. Bu sınav-
lardan sonra başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları
almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (yıl esasına göre eğitim-öğretim
yapan birimlerde iki eğitim-öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından
yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Birinci ve altıncı fıkralarda geçen bütünleme sınavları Senatonun alacağı kararlar

doğrultusunda uygulanır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması halinde, ilgili

birim yönetim kurulu kararıyla azami bir yıla kadar izin verilebilir ve bu süre azami kanuni
öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcın-
dan itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. İzinli sayılma halleri ve şartları şunlardır:

a) Türkiye’yi veya Üniversiteyi temsil amacıyla bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faa-
liyetlere ve yarışmalara katılan öğrenciler, ilgili birim yönetim kurulunca derslerden ve ara sı-
navlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.

b) Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt
içi/yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması halinde; birim
yönetim kurulu kararıyla her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin sü-
resi azami kanuni öğrenim süresine dâhildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yenileme sü-
resinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her de-
fasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt yenilemek zorundadırlar.

c) Hastalığa dayalı olarak, öğrenim süresi içerisinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenci-
ler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri takdirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler
ve rapor süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Cumhu-
riyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/10/2011 28089

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 7/6/2012 28316
2- 20/11/2012 28473
3- 10/8/2015 29441
4- 4/9/2015 29465
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

SABİT TESİS STASYONER (OPZS) KURŞUN ASİT 
AKÜMÜLATÖR SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/401715 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 4. Bölge Müdürlüğü Muhsin Yazıcıoğlu 

Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1 - SİVAS 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı: Sinyalizasyon sisteminde kullanılmak üzere 

Sabit tesis Stasyoner (OPZS) Kurşun asit Akümülatör, 60 adet 2 Volt 1200 Ah, 30 adet 2 Volt 
800 Ah. olmak üzere toplam 90 adet  

3 - Yukarıda belirtilen alımlarımız için Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 
dokümanında belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 
Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 01/11/2016 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. kat 34 nolu 
oda)  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 
Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. 
(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 
12 nolu oda) temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 8800/1-1 
—— • —— 

DHMİ SİİRT HAVALİMANI İDARİ BİNA VE ÇEVRENİN KAPALI DEVRE TV (CCTV) 
SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Siirt Havalimanından: 
DHMİ SİİRT HAVALİMANI İDARİ BİNA VE ÇEVRENİN KAPALI DEVRE TV 

(CCTV) SİSTEMİ TEMİN VE TESİSİ İŞİ 
DHMİ İhale Yönetmeliğinin 14. Maddesine Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
İhale Dosya Numarası : 2016/403150 
1 - İdarenin 
a) Adresi : PK: 13 Pınarca Köyü SİİRT  
b) Telefon ve faks numarası : 0 484 254 22 02 - 0 484 254 20 02 
c) İhale dokümanının 
    görülebileceği adres : DHMİ Siirt Havalimanı Müdürlüğü Binası İçerisinde 

Bulunan Satın Alma Birimi  
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı-1 adet “DHMİ Siirt Havalimanı Müdürlüğü 

Terminal Binaları ve Çevre Kapalı Devre TV (CCTV) 
Sistemi Temin ve Tesisi” 
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b) Teslim yeri : Devlet Hava Meydanları İşletmesi Siirt Havalimanı 
Müdürlük Binası 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en fazla 30 (otuz) 
takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : PK:13 Pınarca Köyü SİİRT adresinde bulunan Devlet 

Hava Meydanları İşletmesi Siirt Havalimanı Müdürlüğü 
Satın Alma Birimi Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01.11.2016 Salı Günü, Saat 13:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1 - İhaleye katılma şartları 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 kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

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

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, 
standart forma uygun belge, 

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

4.3.1. İş Deneyim Belgeleri: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin %30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.2.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

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

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. 
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
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1 - İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
2 - İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

raporu, 
3 - İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik 
Belgesi, 
4 - İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin yerli malı 

belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi, 
5 - İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak mevzuat uyarınca yetkili kurum 

veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
4.2.3. Teklif edilecek olan sistemin kurulum, işletim ve bakımı için üreticinin Türkiye’de 

bulunan ofisinden veya Türkiye Distribütöründen bu ihaleye hitaben alınmış satış, servis ve 
garanti hizmetlerini yürütebileceklerine dair yetki belgesi, 

4.2.4. İstekli, 10 yıl süreli yedek parça garantisine ilişkin taahhütname verecek olup, bu 
hususa ilişkin 10 yıllık süreyi içeren fiyatlandırılmış yedek parça listesini, bu listede yedek 
parçaların kullanım ömürleri de yer alacaktır. 

4.2.5. Teknik Şartnamenin teknik hususlarını kapsayan orijinal teknik dokümanlar 
(kataloglar). Söz konusu dokümanların teklif edilen cihazla ilgili tüm detayları kapsaması 
gerekmektedir. 

4.2.6. İstekli, Teklif edilen Sistemde yer alan ekipmanlara ait CE, FCC, UL, TSE, ISO vb. 
ulusal/uluslararası standartlara uygunluk belgelerini, 

4.2.7. İstekli firma, ISO 9001:2000 veya ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi 
belgesini, 

4.3.8. İstekli cihazlara ait broşür, prospektüs, bakım onarım ve kullanıcı kitapları, 
CD/DVD’leri, 

İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.3 - Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.3.1. Bu ihalede benzer iş olarak “CCTV sistemi ile bu sistemlerin entegrasyonunun bir 

bütün halinde gerçekleştirildiği işler” kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Bu ihaleye yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli 

malı teklif eden istekliye, yerli malı olduğunu belgelemesi kaydıyla, %12 (Yüzde On iki) 
oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,-TL (Yüz Türk lirası) karşılığı 

aynı adresten İstekliler tarafından yetkili kişilerce imzalanmış isteklilerin adres, vergi numarası 
vb. bilgileri ile birlikte DHMİ Siirt Havalimanı Müdürlüğü Binası İçerisinde Bulunan Satın Alma 
Birimi odasından satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DHMİ Siirt Havalimanı Müdürlüğü binası 

içerisinde bulunan Satın Alma birimi adresinden elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine 
bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin 
tamamı için teklif verilecektir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (yüz yirmi) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  
13 - Bu ihalede Kuruluşumuz 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi 

olmayıp satın alma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya 
tercih ettiği talibe vermekte tamamen serbesttir. 8809/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Dönemi Yer Silosundan Kanallara Pancar Taşınması 

Hizmeti Hizmet Alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları 
yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

İhale Kayıt No : 2016/401953 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L/3 Sahilkent Mah. 65400 - Erciş / 

VAN 
b) Telefon No : 0432 388 20 09 (5 Hat)  
c) Faks No : 0432 388 20 05 
2 - İhale Konusu Malın 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2016/2017 Kampanya döneminde Fabrikamız yer 

silosundaki +%20 toleranslı 60.000 ton pancarların 
damperli kamyonlarla yüklenerek pancar kanallarına 
taşınması ve boşaltılması hizmeti hizmet alımı 

b) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası  
c) İşin Süresi  : 45 Gün 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : Erciş Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati : 20.10.2016 Perşembe günü saat 14.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) 
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet 
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş 
deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü Tahmil-

Tahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.  
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten satın alınabilir. 
6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 8830/1-1 
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KURUMUMUZ KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN 
KÖMÜRLERİNİN VE OCAK TAŞLARININ YÜKLENMESİ, NAKLİ VE  

BOŞALTILMASI İLE KOZLU LAVVARINDAN ÇIKAN KATI ATIK  
MALZEMENİN (ŞİST) NAKLİ VE YAYILMASI İŞİ AÇIK  

İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı  ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372.259 47 78 /  
  Fax: 0 372-251 19 00 – 253 12 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
 

S. No 2 - İhale konusu işin adı Birimi Miktarı 

1 

Kozlu Müessesesi ile yeni kuyu ihraç tesisleri arası 
tüvenan kömür nakli ile bu amaçla kullanılan bant ve 
siloların işletilmesi, temizliklerinin yapılması, taş 
bantında tavuklama yöntemi ile kömür ayıklama işi. 

TL/Ton 
300.000 
(±% 20) 

2 
Kozlu Müessesesi ile Kirazlıtepe mevkii arası ocak 
taşları nakli ve yayılması 

TL/Ton 
162.500 
(±% 20) 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 02.01.2017 tarihinde başlayacak olup 31.12.2017 
tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 02.11.2016 Çarşamba – saat 15:00 
c) Dosya no : 1613825 
d) İhale kayıt no : 2016/398592 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) 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. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5.1.1 Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

5.1.2- İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir. 
8 - 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8- 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/ 
Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye 
teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 02.11.2016 Çarşamba Günü – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir 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 bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2- 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. 

 8780/1-1 
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KURUMUMUZ KOZLU VE ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 
LAVVARLARINDA ÜRETİLECEK SATILABİLİR KÖMÜRLERİN ÇAYDAMAR  

KÖMÜR SATIŞ DEPOSU VEYA ZONGULDAK LİMAN SAHASINA NAKLİ  
VE VASITALARA YÜKLENMESİ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ  

KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel:  0-372.259 47 78 /  
  Fax: 0 372- 253 12 73/251 19 00 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov. tr.  

S.No 2 - İhale konusu işin adı Birimi Miktarı 

1 
Üzülmez Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür 
Tevzii /Zonguldak Liman Sahası arası Kömür Nakli, 
istiflenmesi, nakliye araçlarına yüklenmesi. 

Ton 10.000 

2 
Kozlu Müessesesi Lavvarı ile Çaydamar Kömür 
Tevzii /Zonguldak Liman Sahası arası Kömür Nakli, 
istiflenmesi, nakliye araçlarına yüklenmesi.  

Ton 10.000 

 
İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 02.01.2017 tarihinde başlayacak olup 31.12.2017 

tarihinde sona erecektir. 
3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 02.11.2016 saat 15:00 
c) Dosya no : 1613826 
d) İhale kayıt no : 2016/398614 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, isteklinin ortak girişim olması halinde 
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5 - Ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale idari 
şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
7 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 02.11.2016 Çarşamba Günü–saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmelerden idaremiz 
sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir 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 bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2- 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. 

 8781/1-1 
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KURUMUMUZ ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ TÜVENAN 
KÖMÜRLERİNİN KOZLU TİM LAVVARINA, OCAK TAŞLARININ VE  

LAVVAR ATIKLARININ (ŞİST) KİRAZLITEPE MEVKİİ DÖKÜM  
YERİNE NAKLİ VE YAYILMASI İŞİ AÇIK İHALE  

USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Telefon ve faks numarası : Tel:  0 372.259 47 78 /  
  Fax: 0 372-253 12 73-251 19 00  
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

S.No 2 - İhale konusu işin adı Birimi Miktarı 

1 - 
Üzülmez TİM – Kozlu TİM Lavvarı arası 
tüvenan kömür nakli 

TL/Ton 132.000 (±%20) 

2 - 
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ile 
Kirazlıtepe mevkii arası ocak taşları ve lavvar 
atıklarının (şist) nakledilmesi, yayılması 

TL/Ton 200.000 (±%20) 

c) İşin Başlama ve bitiş tarihi  : 02.01.2017 tarihinde başlayacak olup 31.12.2017 
tarihinde sona erecektir. 

3 - İhalenin   
a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK  
b) Tarihi ve saati : 02.11.2016 Çarşamba – saat 15:00 
c) Dosya no : 1613824 
d) İhale kayıt no : 2016/398603 
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 
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, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

d) Bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 
ilişkin yazılı taahhütname,  

e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 
g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  
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i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 
ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 
ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 
beyannamesi,  

j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) 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. 

Yabancı istekliler, bu şartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 
durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

5.1.1 Ekonomik, hizmeti, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu 
belgelerin taşıması gereken kriterler ile benzer iş olarak kabul edilecek işlere ait kriterler ihale 
idari şartnamesinin 55. maddesinde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

5.1.2-İş deneyim belgesi (Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul 
işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Her türlü malzeme nakli ve yükleme işi veya malzeme nakli işidir. 
8 - 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
8 - 2- İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 
8 - 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 
9 - İhale, bu Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 
10 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 200,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

11 - Teklifler en geç 02.11.2016 Çarşamba Günü – Saat 15:00’e kadar Türkiye 
Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği 
gibi iadeli-taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek 
gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir. 

12 - İstekliler tekliflerini, her bir 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 bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

13 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 
olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 
16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır. 
16.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 
16.1.2- 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. 

 8782/1-1 
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ALÇI TAŞI SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Alçı Taşı Mal Alımı T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık 

ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2016/399585 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. 

Afyonkarahisar 
b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 
c) Elektronik posta adresi  : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu hizmetin  
a) Niteliği, türü ve miktarı : 900 ton ± %20 toleranslı öğütülmüş, 

pişirilmemiş ve elenmiş alçı taşının fabrika 
teslimi alımı işi. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif 
edilmesi. 

c) İşin süresi : İdarece verilecek termin programı dahilinde 
belirlenecek tarihler arasında 

3 - İhalenin  
a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 24.10.2016 Pazartesi günü Saat 14:00 
4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim 
fiyatların (istihraç+nakliye) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 
takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Diğer Hususlar 
13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 
yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 
saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 
toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare 
ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 8775/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.00/722 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016-159 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016-3698 SAMSUN 

Sinop İli, Merkez, Taşmanlı Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 136 ada, 7 parselde tespit edilen Nekropol Alanının III. Derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 04.05.2016 

gün ve 1539 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 

25.05.2016 tarih ve 123772 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 

31.05.2016 tarih ve 1990 sayılı, Sinop Valiliği İl özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğünün 15.06.2016 gün ve 6645 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünün 

19.07.2016 tarih ve 479458 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 29.08.2016 tarih ve 343 sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Taşmanlı Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 136 ada, 7 parselde tespit edilen Nekropol Alanının ekli 1/1000 ölçekli kadastral 

haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa 

kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine III. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 

gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.00/726 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016-159 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016-3692 SAMSUN 
Sinop İli, Merkez, Abalı Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

101 ada, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21 parsellerde tespit edilen Antik Dönem Yerleşim Alanının 
III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 26.05.2016 tarih ve 1814 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. 
Bölge Müdürlüğünün 22.07.2016 tarih ve 172935 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğünün 22.07.2016 tarih ve 299 sayılı, Sinop Valiliği İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğünün 24.08.2016 tarih ve 9680 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 29.08.2016 tarih ve 342 sayılı dosya inceleme değerlendirme 
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Abalı Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 
101 ada, 3, 4, 5, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21 parsellerde tespit edilen Antik Dönem Yerleşim Alanının 
ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar 
ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 
tapu kütüğünün beyanlar hanesine III. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, 

III. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 55.11/263 
Toplantı Tarihi ve No : 02.09.2016-160 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 02.09.2016-3730 SAMSUN 
Samsun İli, Vezirköprü ilçesi, Yağınözü Köyü sınırları içerisinde Samsun Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca tapulama harici alanda tespit edilen Höyüğün I. Derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescil edilmesine yönelik, Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 
11.09.2015 tarih 1783 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Vezirköprü Belediye Başkanlığı 
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.07.2016 tarih ve 3763 sayılı, Karayolları 7. Bölge 
Müdürlüğünün 20.07.2016 tarih ve 171073 sayılı, Samsun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü’nün 09.08.2016 tarih ve 5468 sayılı, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Maden 
İşleri Genel Müdürlüğünün 27.07.2016 tarih ve 426030 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 31.08.2016 tarih ve 352 sayılı dosya inceleme 
değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Vezirköprü ilçesi, Yağınözü Köyü sınırları içerisinde Samsun Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca tapulama harici alanda tespit edilen Höyüğün ekli kadastral haritada sit 
sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa kapsamında 
I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar hanesine I. derece 
arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.01/84 
Toplantı Tarihi ve No : 01.09.2016-159 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 01.09.2016-3709 SAMSUN 
Sinop İli, Ayancık İlçesi, Topağaç Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 105 ada, 29 parselde tespit edilen Tümülüs’ün I. Derece arkeolojik sit alanı olarak 
tescil edilmesine yönelik, Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 11.09.2015 gün ve 
2782 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünün 25.05.2016 
tarih ve 123771 sayılı, Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 25.05.2016 tarih ve 
1904 sayılı, Devlet Su İşleri 7.Bölge Müdürlüğünün 19.07.2016 tarih ve 479458 sayılı yazıları, 
Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 29.08.2016 tarih ve 344 
sayılı dosya inceleme değerlendirme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Ayancık İlçesi, Topağaç Köyü sınırları içerisinde Sinop Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca 105 ada, 29 parselde tespit edilen Tümülüs’ün ekli 1/2000 ölçekli kadastral haritada 
sit sınırları işaretlendiği şekilde 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 2863 sayılı yasa 
kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine I. derece arkeolojik sit alanı şerhi konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki I. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli 
olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.06.404 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2016-196 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.06.2016-6571 TARSUS 
Mersin ili, Tarsus ilçesi, Topçu-Özlüce Mahallerinde, bir kısmı 3.Derece Arkeolojik Sit 

Alanı içinde kalan 225 parselin sit alanı sınırları dışında tespit edilen kaya mezarlarının 
bulunduğu alanın tescili  ve parselin mevcut ve öneri sit sınırları dışında bahçe dikimine yönelik 
iş makinası ile zemin düzeltme talebine ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğünün 25.02.2016 gün ve 1408 sayılı yazısı ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2016 günlü rapor ile 12.05.2016 gün ve 3371 sayılı yazısı ve eki 
Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 29.04.2016 günlü rapor, Kurulumuzun 
24.03.2016 gün ve 6180 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Topçu-Özlüce Mahallerinde, bir kısmı 3.Derece Arkeolojik Sit 
Alanı içinde kalan 225 parselin sit alanı sınırları dışında tespit edilen kaya mezarlarının 2863 
sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 
kaya mezarlarının bulunduğu alanın 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki 
haritada gösterilen sit sınırlarının uygun olduğuna, 225 parselde kararımız eki haritada görülen 
mevcut sit alanı sınırlarının dışında iş makinası ila alan düzeltilerek yapılması planlanan bahçe 
dikiminin Müzesi denetiminde yapılabileceğine, işlem sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi 
verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 01.02.331 
Toplantı Tarihi ve No : 23.08.2016-198 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.08.2016-6636 ADANA 
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, 180 ada, 8 parselde yer alan taşınmazın 

tesciline ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 günlü raporu, 
Kurulumuzun 08.06.2016 gün ve 6521 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, 180 ada, 8 parselde yer alan taşınmazın  
2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından tesciline, yapı 
grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanı olarak Kurulumuzun 08.06.2016 gün ve 
6521 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi. 

 8746/1-1 
————— 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 01.07.283 
Toplantı Tarihi ve No : 23.08.2016-198 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.08.2016-6640 ADANA 
Adana İli, Kozan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, özel mülkiyete ait, 275 ada, 4 parselde yer 

alan tescilli taşınmaz kültür varlığı değirmenin koruma alanının belirlenmesine ilişkin 18.07.2016 
günlü uzman raporu, Kurulumuzun 19.11.1993 gün ve 1611 sayılı kararı okundu, ekleri ve 
konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Kozan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, özel mülkiyete ait, 275 ada, 4 parselde yer 
alan tescilli taşınmaz kültür varlığı değirmenin yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, 
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca önerilen kararımız eki koruma alanının uygun olduğuna 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.02.330 

Toplantı Tarihi ve No : 23.08.2016-198 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.08.2016-6635 ADANA 
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, 180 ada, 2 parselde yer alan taşınmazın 

tesciline ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 günlü raporu, 
Kurulumuzun 08.06.2016 gün ve 6521 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, 180 ada, 2 parselde yer alan taşınmazın 
2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından tesciline, yapı 
grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanı olarak Kurulumuzun 08.06.2016 gün ve 
6521 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi. 

 8748/1-1 
————— 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 33.02.881 
Toplantı Tarihi ve No : 25.08.2016-200 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.08.2016-6755 ADANA 
Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş-Yemişkuyu Mahallesi, 175 ada, 9 ile 146 parseller ile 177 

ada, 55, 56, 57, 58, 71 ve 197 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin; Mersin 
Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.07.2016 gün ve 5172 sayılı yazısı ve eki Mersin 
Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 12.07.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun 
işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Ayaş-Yemişkuyu Mahallesi, 175 ada, 9 ile 146 parseller ile 177 
ada, 55, 56, 57, 58, 71 ve 197 parsellerde tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasanın 
6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.ve 
3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen kararımız eki haritada 
görülen sit sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.18.87 

Toplantı Tarihi ve No : 23.08.2016-198 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.08.2016-6658 ADANA 
Adana İli, Sarıçam İlçesi, Çaylı Mahallesi, Gavuryazı mevkiinde bulunan 8 pafta 493 ve 

496 parsellerin bir kısmında tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 20.07.2016 günlü raporu, okundu, ekleri ve işlem dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Çaylı Mahallesi, Gavuryazı mevkiinde bulunan 8 pafta 493 ve 
496 parsellerin bir kısmında tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında 
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3. Derece arkeolojik sit 
alanı olarak tescilline, kararımız eki sit haritasında gösterilen arkeolojik sit alanı sınırlarının 
uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 01.14/351 

Toplantı Tarihi ve No : 23.08.2016-198 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.08.2016-6656 ADANA 
Adana İli, Yüreğir İlçesi, Çelemli Mahallesi, Şakirhocaçeşmesi Mevkiindeki 638, 708, 

709, 710, 711, 712, 1343, 1383 parsellerin bulunduğu Davud Dağı Arkeolojik alanının 3. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarınca 
hazırlanan 25.07.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 
görüşmeler sonucunda;  

Adana İli, Yüreğir İlçesi, Çelemli Mahallesi, Şakirhocaçeşmesi Mevkiindeki 638, 708, 
709, 710, 711, 712, 1343, 1383 parsellerin bulunduğu Davud Dağı Arkeolojik alanının 3. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi talebine yönelik Davud Dağı Arkeolojik alanının 2863 
sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı 
anlaşıldığından 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve 
kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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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

YÖNETMELİKLER

— Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği

–– Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Cumhuriyet Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten

Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.




