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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI AVUKATLIK 

SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkta ilk defa istihdam edilecek avu-

katların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında ilk defa istihdam edilecek

avukat kadrolarına atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,
b) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
c) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,
ç) Giriş sınavı: Avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere, KPSS (B) sonuçlarına

göre Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılacak yazılı ve/veya sözlü
sınavı,

d) Giriş Sınavı Komisyonu: Avukatlık Giriş Sınavı Komisyonunu,
e) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.



İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Bakanlık avukat kadrolarına ilk defa atamalar, KPSSP3 puan türüne

göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak yerleştirme ile ya-
pılabileceği gibi kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zaman-
larda bu Yönetmelik kapsamında KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı
ve/veya sözlü sınav ile de yapılabilir.

(2) Giriş sınavının, Bakanlıkça yapılmasına karar verilmesi halinde yazılı ve sözlü ola-
rak iki aşamalı veya yalnızca sözlü ya da yalnızca yazılı olarak yapılmasına Giriş Sınavı Ko-
misyonunca karar verilir ve bu husus sınav duyurusunda yer alır.

Giriş sınavının duyurulması
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, son başvuru tarihi, istenecek

belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı,
KPSSP3 asgari puanı, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve kadro sayısının kaç katı ada-
yın sınava çağrılacağı, kadronun sınıfı ve derecesi, sınav konuları ile gerekli görülen diğer hu-
suslar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete ile Devlet Personel Başkanlığı ve
Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur. 

Giriş sınavı başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:
a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.
c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
ç) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
(2) Bakanlıkça ihtiyaç duyulması hâlinde YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul

edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan belirli düzeyde yabancı dil puanı almış
olmak şartı aranabilir.

Giriş sınavı başvuru işlemleri
MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvuru işlemleri, ilanda belirtildiği şekilde yapılır. Giriş

sınavı başvuruları kurumsal internet sitesi aracılığı ile elektronik ortamda da alınabilir.
(2) Başvuruda istenen bilgi, belge ve evraklar son başvuru tarihine kadar Bakanlık genel

evrakına ulaşmış olması gerekir. Posta ile yapılan başvurularda, postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz.

(3) Giriş sınavına ilişkin iş ve işlemler Başkanlıkça yerine getirilir.
Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları 
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları Giriş Sınavı Komisyonu tarafından

yürütülür.
(2) Giriş Sınavı Komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranan şartlardan herhangi birini
taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Aranılan nitelikleri ta-
şıyan adaylar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıra-
lamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, ilanda belir-
tilen sayıda aday tutanakla belirlenir ve Başkanlık tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan
edilir. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da
giriş sınavına çağrılır. 

(3) Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin Bakanlık internet sitesinde ila-
nından itibaren beş gün içinde Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar Giriş
Sınavı Komisyonunca, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu
süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.
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(4) Başvuru şartlarına haiz olmayanların, altmış gün içinde talep etmeleri halinde, baş-
vuru ile ilgili belgeleri kendilerine verilir.

Giriş Sınavı Komisyonu 
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, Müsteşar veya Başkanlıktan sorumlu olan

Müsteşar Yardımcısının başkanlığında 1.Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ve hukuk
müşavirleri arasından seçilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Komisyona ay-
rıca Başkanlıktan bir, Hukuk Müşavirliğinden iki yedek üye seçilir. Asıl üyelerin herhangi bir
nedenle komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler sırasına göre Giriş Sınavı Komisyo-
nuna katılırlar. 

(2) Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eş-
lerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş Sınavı Komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, giriş sınavı ilanında yer alacak hususların

tespit edilmesi, giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yürütülmesi, sınavın şekli, sınavın ya-
pılması, itirazların incelenerek sonuçlandırılması ve sınavla ilgili diğer işlemlerin yürütülme-
siyle görevli ve yetkilidir.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oy-
lama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı
oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

Sınav konuları
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Medeni Usul Hukuku.
d) Uluslararası Hukuk.
e) İdare Hukuku.
f) İdari Yargılama Hukuku.
g) Ceza Hukuku.
ğ) Ceza Usul Hukuku.
h) İcra ve İflas Hukuku.
ı) İş Hukuku.
(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla Ba-

kanlığın görev alanıyla ilgili ilave konular da belirleyebilir. 
Yazılı sınav 
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, ilanda belirtilen konulardan olmak üzere, Bakanlık ta-

rafından yapılabileceği gibi ÖSYM Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Ensti-
tüsü Genel Müdürlüğüne, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda uzmanlaş-
mış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(2) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verilmesi halinde, sı-
nava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir. 

(3) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları sınav duyuru-
sunda belirtilen konulara uygun olarak Giriş Sınavı Komisyonunca hazırlanır veya hazırlatılır.
Sınavın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Giriş Sınavı Komisyonu kararıyla belirlenir.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; Giriş Sınavı

Komisyonu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtla-
rının bulunduğu kapalı zarf açılır ve zarfın içinden çıkan cevap kâğıtları numaralandırılır. Cevap
kâğıtlarının her biri, sıra numarası, değerlendirme notu ve isim kısımlarından oluşacak şekilde
hazırlanmış olan tabloya yazılmak suretiyle bir liste oluşturulur. 
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(2) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde her cevap kâğıdı Giriş Sınavı Komis-
yonu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirme notu, bunların aritmetik or-
talaması alınarak belirlenir.

(3) Giriş sınavının sadece yazılı yapılması halinde başarı sıralaması, yazılı sınavda en
yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı
yüksek olan adaya öncelik verilir.

(4) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sa-
yılabilmek için en az altmış puan almak gerekir.

(5) Yazılı sınavda başarılı olanların listesi Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
Sözlü sınav
MADDE 14 – (1) Yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı olan adaylar

sözlü sınava çağrılır. Sadece sözlü sınav yapılması halinde ise KPSSP3 puanı en yüksek aday-
dan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre atama yapılacak kadro sayısının en fazla üç katı
kadar aday sınava çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.
(3) Adaylar, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan,

diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi
kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şart-
tır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve sınav sonucunun ilanı 
MADDE 15 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda,

giriş sınavı başarı notunu yazılı ve sözlü sınavı puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit
eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde belirler. Bu şekilde be-
lirlenen giriş sınavı başarı notunun eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek olan adaya
yazılı sınav puanlarının da eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar
asıl aday belirlenir. Alınacak avukat kadro sayısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar ara-
sından başarı puanı sırasına göre yedek liste belirlenir. 

(2) Sadece yazılı veya sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sınav puanı giriş sınavı
başarı notunu teşkil eder. Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan KPSSP3 puanı yüksek
olan adaya öncelik tanınır. 

(3) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır.
(4) Sınav sonucu, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. 
(5) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından

itibaren bir yılı geçmemek üzere bir sonraki sınava kadar geçerlidir.
(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına

giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı

olarak Giriş Sınavı Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren
Giriş Sınavı Komisyonunca en fazla on beş gün içerisinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz
sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.
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Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda bulunulur. 
Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında, başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlık
tarafından saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama İşlemleri

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 19 – (1) Avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan başvuru dilekçeleri

ile beraber kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde aşağıdaki belgeler istenir:
a) Kimlik Bilgileri Beyanı,
b) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Bakanlıktan temin edilerek bil-

gisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır, nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı boş bı-
rakılacaktır. (3 adet fotoğraflı)),

c) Askerlik Durum Belgesi Beyanı (erkek adaylar için),
ç) Atama Başvuru ve Taahhüt Formu (Bakanlıktan temin edilecek ve el yazısı ile dol-

durulup imzalanacak),
d) Mal Bildirimi Formu (Bakanlıktan temin edilecek ve önlü arkalı çıktı alınıp tek sayfa

halinde doldurulup imzalanacak),
e) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Bakanlıktan temin edilecek ve el yazısı ile dol-

durulup imzalanacak),
f) Dört adet vesikalık fotoğraf,
g) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Bu belgeleri elden teslim

edecek adaylar için, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi),
ğ) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Bu belgeyi elden teslim edecek

adaylar için, avukatlık ruhsatnamesinin aslı ve bir adet fotokopisi).
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, bu Yönetmeliğin 17 nci

maddesine göre işlem yapılır.
Atama
MADDE 20 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlardan, 19 uncu maddenin birinci fıkra-

sında sayılan belgelere göre avukat kadrosuna atanmaya engel halleri bulunmayanlar Bakanlık
tarafından başarı sıralaması esas alınarak tercih ettikleri avukat kadrolarına atanır.

(2) Giriş sınavında başarılı olup; süresinde gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması
yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan, başka
unvanlı veya başka yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi
sebeplerle görevden ayrılanlardan boşalan/atama yapılamayan kadrolara, yedek aday listesin-
den başarı sırasına göre bir yıl içerisinde atama yapılabilir.

(3) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
(4) Atamaları yapılanların görevlerine başlama durumları hakkında 657 sayılı Devlet

Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sekretarya hizmetleri
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan Giriş Sınavı Komisyonuna ilişkin sekre-

tarya hizmetleri Başkanlık tarafından yürütülür.
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Bildirim
MADDE 22 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet

Memurları Kanunu ve Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hak-
kında Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ULUSAL MADEN KAYNAK VE REZERV RAPORLAMA
KOMİSYONU HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, madenlerin aranması, araştırılması ve üretil-

mesi ile ilgili açık, güvenilir, uygulanabilir kaynak ve rezerv bilgilerini oluşturmak, bunlarla
ilgili raporlama standartlarını ve kriterleri belirlemek, sistem kurmak, uygulamak, geliştirmek
ve yayımlamak, yetkin kişi ve/veya yetkilendirilmiş tüzel kişilerde aranan nitelikleri belirlemek,
bunlara eğitim vermek, sertifikalandırmak, sicil ve sicil kayıtlarını tutmak, denetlemek, ihtar
vermek, belgeleri askıya almak veya iptal etmek, uluslararası benzeri kuruluşlara üye olmak
veya bunlarla işbirliği yapmak, görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faa-
liyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetler ile ilgili düzenlemeleri yapmak ve yayımlamak amacıyla
kurulan UMREK’in teşkili, yönetimi, görevleri, çalışma esasları ile üyelerin atanmasında ara-
nan nitelikler, görev süreleri ve üyeliğin sona ermesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun ek

14 üncü maddesi ile 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Askıya alma: Yetkin kişinin bu Yönetmelik kapsamındaki sertifikası ve/veya belge-

sinin UMREK’in belirlediği belli bir süreye kadar durdurulmasını,
b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
ç) Başkan: Komisyon Başkanını,
d) BDDK: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
e) BİST: Borsa İstanbul A.Ş’yi,
f) Genel Müdür: Maden İşleri Genel Müdürünü,
g) Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 3213 sayılı Maden Kanununu,
h) Kod: UMREK tarafından raporlama ve diğer standartların belirlenmesi için onayla-

nan düzenlemeleri,
ı) Komisyon: Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunu,
i) MİGEM: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
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j) MTA: Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğünü,
k) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,
l) STK: Madencilik sektörü ile ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunu,
m) TBB: Türkiye Bankalar Birliğini,
n) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
o) UMREK: Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonunu,
ö) UMREK sekretaryası: Genel Müdürlüğün bünyesinde kurulmuş olan UMREK ile

ilgili mali işler dahil her türlü sekretarya hizmetini yürüten birimi,
p) Yetkin kişi: UMREK tarafından belirlenen kriterlere sahip jeoloji, maden ve diğer

meslek grubu mühendislerden yetkilendirilen kişiyi,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
UMREK’in Kuruluş ve Görevleri

Komisyonun teşkili ve üyelerin atanması
MADDE 4 – (1) Komisyon üyeleri, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları

Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7), (8) numaralı alt bentlerinde
belirtilen şartları taşımak kaydıyla jeoloji, maden ve ilgili diğer meslek grubu mühendislik bö-
lümleri, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ile işletme fakültesi, maliye, siyasal bilgiler, kamu
yönetimi ve hukuk mezunlarından, mesleğinde en az on yıllık deneyim sahibi kişilerden atanır.

(2) Komisyon üyeleri üç yıllık süreler için önerilen üyeler arasından; MİGEM ve MTA
Genel Müdürlüklerinin her birinden önerilecek iki aday arasından seçilecek birer üyeden toplam
iki üye, BDDK ve TBB tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, SPK ve
BİST tarafından önerilecek birer aday arasından seçilecek bir üye, Maden, Jeoloji, Jeofizik,
Harita, Metalürji mühendisi olup Komisyona üye olmak isteyenlerin MİGEM’de oluşturulan
yeterlilik ve seçim komitesine başvuru yapması halinde bu komite tarafından önerilecek meslek
odasına kayıtlı dört aday arasından seçilecek iki üye, TOBB tarafından önerilecek iki aday ara-
sından seçilecek bir üye olmak üzere Bakanın seçtiği ve atadığı toplam yedi üyeden oluşur.
Bir üye en fazla iki defa atanabilir. Komisyona aday gösterilmemesi halinde o pozisyona Bakan
tarafından doğrudan üye ataması yapılır.

Üyeliğin sona ermesi
MADDE 5 – (1) Komisyon toplantılarına üst üste üç kez veya bir takvim yılı içinde

toplam dört kez mazeretsiz olarak katılmayan üyenin üyeliği sona erer.
(2) UMREK üyelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin

(A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Komisyo-
nun amaçlarının gerektirdiği nitelikler aranır.

(3) Başkan ve üyelerin bu Yönetmelik tarafından kendilerine verilen görevleri ile ilgili
olarak işlediği suçlardan dolayı haklarında mahkumiyet kararı kesinleşen Komisyon Başkanı
ve üyelerin, ikinci fıkrada aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi ya da üç aydan fazla
süre ile hastalık, kaza veya başka bir nedenle görevini yapamaz durumda olan veya görev sü-
resinin kalan kısmında görevine devam edemeyeceği, üç aylık süre beklenmeksizin tam teşek-
küllü bir hastaneden alınacak heyet raporu ile belgelendirilmesi hallerinden herhangi birinin
gerçekleşmesi durumunda Komisyon Başkan ve üyelerinin görevleri kesin olarak sona erdirilir.
Başkan ve Komisyon üyeleri atandıkları usule göre görevlerinden alınır.

(4) Üyelerin önerildikleri kurumlarla ilişiklerinin kesilmesi halinde o kişinin UMREK
üyeliği sona erer. Herhangi bir nedenle boşalan Komisyon üyeliği ve başkanlık için önerilen
diğer adaylar arasından aynı usul ile bir ay içerisinde atama yapılır, atanan üye önceki üyenin
kalan görev süresini tamamlar.

Çalışma usul ve esasları
MADDE 6 – (1) Bakan, Komisyon Başkanını Komisyon üyeleri arasından atar. Ko-

misyon kendi üyeleri arasından bir başkan yardımcısını seçer. Komisyon başkanının yoklu-
ğunda, Komisyona başkan yardımcısı başkanlık eder.
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(2) Komisyon olağan olarak ayda en az bir defa düzenli olarak toplanır. Başkanın talebi
doğrultusunda gerekli hallerde toplanabilir. Komisyonun toplantı ve karar yeter sayısı dörttür.
Kararlar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Komisyon karar yeter sayısının eşit olması
halinde Komisyon Başkanının olduğu taraf yönünde karar alınır. Toplantıda çekimser oy kul-
lanılamaz. Üyelere önceden bildirmek kaydı ile toplantı yeri günü ve saati Komisyon Başkanınca
belirlenir.

(3) Toplantıya katılan Başkan ve üyelerine, bu görevleri nedeniyle Bakanlığın teklifi
ve Bakanlar Kurulunun onayı ile belirlenen tutarda huzur hakkı ödenir.

Komisyonun görevleri ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Komisyonun görevleri ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Madenlerin aranması, araştırılması ve üretilmesine yönelik, açık, güvenilir ve uygu-

lanabilir kaynak ve rezerv bilgilerinin oluşturulması ile raporlama standartlarının finansman
hususlarını da dikkate alarak belirlenmesini sağlamak,

b) Belirlenen raporlama standartlarını sürekli geliştirmek, güncelleştirmek, standartların
uygulanmasına yönelik sistemleri kurmak ve bu sistemlerin uygulanmasını sağlamak,

c) Raporlama standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu/uyumluluğunu sağ-
lamak,

ç) Yetkin kişilerde aranan nitelikleri belirlemek ve yetkinlik/sertifikasyon belgesi vermek,
d) Yetkin kişilere eğitim vermek/verdirmek, gözetlemek, denetlemek, sicil puanı vermek

ve bunların kayıtlarını tutmak,
e) Komisyona yapılan başvurular ile ilgili evrakları çalışma gruplarında veya alt birim-

lerde inceletmek ve karara bağlamak,
f) UMREK ile ilgili sistem, politika, strateji ve hedefleri finansman ile ilgili hususları

da dikkate alarak belirlemek, kurmak, geliştirmek ve uygulamak,
g) Yetkin kişilerin hazırladığı rapor/projeleri, gerekli hallerde incelemek/inceletmek ve

bunun sonucunda gerçeğe aykırı rapor ve proje hazırladığı tespit edilen yetkin kişinin sertifi-
kasını askıya almak/iptal etmek ve işlemleri için ilgili makamlara bilgi vermek,

ğ) İhtiyaç duyulması halinde çalışma gruplarına yardımcı olmak amacıyla alt komiteleri
kurmak,

h) Uluslararası alanda kendi görev alanındaki kuruluşlara, derneklere ve komisyonlara
üye olmak ve/veya bunlarla işbirliği yapmak,

ı) Görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
i) Komisyonun harcamaları konusunda Genel Müdürlüğe harcama planı sunmak,
j) İlgili mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak, görüş vermek ve görüş oluşturmak,
k) İhtiyaç duyulan alanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden

bilgi, belge ve görüş istemek,
l) Komisyon faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile ilgili bedelleri belirlemek ve ge-

rektiği durumlarda güncellemek,
m) Komisyonun idari, mali ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette bulu-

nabilmesi için gerekli tedbirleri almak, ilgili yönetmelik ve tebliğlerin yürürlüğe girmesini sağ-
lamak,

n) Komisyon faaliyetlerinde görevlendirilecek personelin görevlendirme işlemleri hak-
kında karar almak,

o) Komisyonun çalışma konuları ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda yönerge, kod gibi
alt düzenleyici işlemler çıkarmak.

(2) Komisyon görevini yerine getirirken bağımsız olup, görüş ve kararlarını bu çerçe-
vede oluşturur.

(3) UMREK, görev alanı kapsamında gerektiğinde Komisyonun altında yeni çalışma
grupları oluşturma yetkisine sahiptir.

Komisyon başkanının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Başkanın görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Komisyonun işlemlerini yerine getirebilmesi için gerekli taslak çalışma programını

hazırlamak, Komisyona sunmak, onaylandıktan sonra uygulamak,
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b) Komisyonun faaliyet raporunu Komisyona sunmak,
c) Personel ile ilgili hususlarda Komisyona teklifte bulunmak,
ç) Çalışma grupları ve alt birimlerin uyumlu, verimli, disiplinli ve düzenli biçimde çalış-

masını temin etmek, Komisyon ile ilgili çalışma grupları arasındaki organizasyonu ve koordi-
nasyonu sağlamak,

d) Komisyonun toplantılarının gündemini, gününü ve saatini belirlemek ve toplantıya
katılmak, kayıtlarını tutmak, Komisyon kararlarının gereğinin yerine getirilmesini sağlamak
ve bu kararların uygulanmasını izlemek,

e) Komisyonun tüm sekretarya ve mali hizmetlerini yürütecek MİGEM ile gerekli
koordinasyonu sağlamak,

f) Komisyonu resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek.
Çalışma gruplarının teşkili ve görevleri
MADDE 9 – (1) UMREK’in mali işleri dâhil her türlü sekretarya hizmetleri Genel Mü-

dürlük bünyesinde kurulan UMREK sekretaryası tarafından yürütülür. UMREK bünyesinde
aşağıdaki çalışma grupları teşkil edilir:

a) Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama Çalışma Grubu,
b) Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu.
(2) Mevzuat ve Raporlama Standartları Hazırlama Çalışma Grubu, aşağıdaki görevleri

yapar:
a) Raporlama standartları tebliğlerini hazırlamak, revize etmek, uygulamak ve uygu-

latmak,
b) Komisyona kendi faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,
c) Raporlama standartlarının hazırlanması, revize edilmesi, teknik ve bilirkişi komiteleri

oluşturmak amacıyla Komisyona önerilerde bulunmak,
ç) Raporlama standartlarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak, standartlar

geliştirmek ve bu doğrultuda hedef, strateji ve politikalar belirlemek ve uygulamak; gerekti-
ğinde belirlenen bu hedef, strateji ve politikalar ile ilgili araştırma ve danışmanlık desteği almak,

d) Raporlama standartlarında yapılacak değişiklikler için Komisyona teklifte bulunmak,
e) Yapılan başvuruların sonuçlandırılması için teknik incelemeyi yapmak ve onay için

Komisyona sunmak,
f) Konu ile ilgili Türkiye'nin taraf olacağı anlaşmaların/sözleşmelerin hazırlanması ve

uygulanması çalışmalarını yürütmek,
g) Komisyonca verilen diğer görevleri yapmak.
(3) Eğitim ve Sertifikasyon Çalışma Grubu aşağıdaki görevleri yapar:
a) Yetkin Kişiler Tebliğini hazırlamak,
b) Yetkin Kişiler Eğitimi, Sertifikasyonu ve Sürekli Gelişim Tebliğini hazırlamak, uy-

gulamak, uygulatmak, takip ve kontrol etmek,
c) Komisyona kendi faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,
ç) Yapılan başvuruların sonuçlandırılması için incelemeyi yapmak veya yaptırmak ve

karar için Komisyona sunmak,
d) Yetkin kişilerin gelişimi için eğitim faaliyetleri düzenlemek, bu faaliyetlere ilişkin

ölçme ve değerlendirme yapmak, hedef ve stratejiler belirlemek, politikalar geliştirmek,
e) Komisyonun görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer,

konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek,
f) Komisyonca verilen diğer görevleri yapmak,
g) Eğitim verecek kişi ve kuruluşların eğitim müfredatı ve formatlarını belirlemek.
(4) Çalışma grup sorumluları Komisyon tarafından görevlendirilir.
Sicil ve denetim faaliyetleri
MADDE 10 – (1) Komisyon tarafından yerine getirilmesi istenen sicil ve denetim faa-

liyetleri kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevlendirilen personel eliyle yapılabilir.
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(2) Sicil ve denetim faaliyetleri ile görevli personelin yetki ve görevleri aşağıda belir-
tilmiştir:

a) Yetki ve sertifikasyon kayıtları, sicilleri ile denetimleri için hazırlanan tebliği uygu-
lamak, uygulatmak, takip ve kontrol etmek,

b) Komisyona kendi faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,
c) Komisyonca verilen inceleme ve soruşturmaları yürütmek,
ç) İç kontrol standartlarını belirlemek, uygulanması için Komisyona sunmak,
d) Yetki ve sertifikasyon verilen yetkin kişileri izlemek, denetlemek ve kontrol etmek,
e) Gerçeğe aykırı belge düzenleyenler ve etik kurallara aykırı davrananların Yetkinlik/serti-

fikasyon belgesinin askıya alınması veya iptali yahut haklarında suç duyurusunda bulunulması
için Komisyona teklifte bulunmak.

Gelirler
MADDE 11 – (1) UMREK tarafından elde edilen gelirler aşağıda belirtilmiştir:
a) Sertifika, yayın ve aidat gelirleri,
b) Eğitim faaliyetleri ile ölçme ve değerlendirmelerden elde edilen gelirler,
c) Belgelendirmelerden elde edilen gelirler,
ç) Başvuru gelirleri,
d) Yetkinlik/Sertifikasyon belgesi sahiplerinden alınan yıllık aidat gelirleri,
e) Diğer gelirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çeşitli hükümler
MADDE 12 – (1) Komisyonun mali işleri MİGEM tarafından yürütülür.
(2) Komisyonun faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç duyulan altyapı, destek hizmetleri, yazışma

gibi sekretarya hizmetleri MİGEM tarafından yürütülür. MİGEM, Komisyon Başkanı ile gerekli
koordinasyonu sağlar.

(3) Komisyon faaliyetleri için kamu kurum ve kuruluşlarından geçici görevlendirme
yapılabilir veya hizmet alımı ile personel çalıştırılabilir.

(4) UMREK tarafından her türlü yeterlilik şartları, hizmet sözleşmeleri ile ilgili esaslar,
tarifeler, bedeller, sözleşmenin feshi, kuruma tevdi etme usul ve esasları, belgelerin kimler ta-
rafından imzalanacağı, yönetmelik gereği hazırlanan belgeler ve onay yerleri uygulamalarına
ilişkin usul ve esaslar çıkarılacak tebliğlerle belirlenir.

(5) Bakan gerekli hallerde UMREK hesaplarını ve faaliyetlerini denetlemeye ve tahkik
etmeye yetkilidir.

Bilgi ve belge isteme ve gizliliğe uyma
MADDE 13 – (1) Komisyon, faaliyetleri ile ilgili konular için gerekli gördüğü her türlü

bilgi ve belgeyi kamu kurum ve kuruşları ile meslek odası, vakıf ve derneklerden istemeye
yetkilidir. Bunlar, söz konusu isteğe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yüküm-
lüdür.

(2) Komisyon üyeleri ve diğer tüm personeli; gizlilik taşıyan belgeleri açıklayamaz,
kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamaz.

İlk komisyon üyelerinin atanması
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde

Komisyon üyeleri, UMREK sekretaryasına bildirilir. Bu üyeler Bakanlık tarafından atanır.
Karar defteri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde

Komisyon sekretaryası tarafından, Komisyon ve çalışma grupları için yeterli sayıda karar defteri
hazırlanır.

Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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Fırat Üniversitesinden:

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/7/2013 tarihli ve 28696 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fırat Üni-

versitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Ders muafiyeti, intibak ve derslerin geçerlilik süresine ilişkin esaslar Senato tara-

fından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

“(7) Azami süresini aşan öğrencilere; ilgili mevzuat ve YÖK kararları çerçevesinde iş-

lem yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve dokuzuncu

fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) öğrencinin bulunduğu sınıfın alt yarıyıllarından dersi varsa, üst yarıyıldan ders ala-

maz. İlk iki yarıyılı tamamlamak şartıyla, alt yarıyıllardan dersi olmayan öğrencilerden GNO’su

en az 2,50 olan öğrenciler, üst yarıyıldan en fazla üç ders alabilirler.

(4) Öğrenciler, müfredatta belirtilen ilk iki yarıyıldaki ders yüklerini değiştiremezler.”

“(9) Birinci öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri de birinci

öğretimden ders alamazlar. Bu fıkra hükümleri, çift anadal ve yan dal öğrencilerine uygulan-

maz. Ayrıca bu fıkra, yatay ve dikey geçişle gelen öğrenciler için ise geçişin yapıldığı ilk iki

yarıyıl uygulanmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 – (1) Beş veya altıncı yarıyıllardan ders alacak öğrencinin ilk dört yarıyıl

GNO’sunun en az 1,80 olması gerekir. Bu şartı sağlayamayan öğrenciler yeni ders alamazlar,

öncelikle başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/7/2013 28696

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/10/2014 29150
2- 19/1/2015 29241
3- 28/12/2015 29576
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GENELGELER
Başbakanlıktan:
Konu : Görev Dağılımı

GENELGE
2017/14
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Başbakanlıktan:
Konu : Kurullarda Görev Alacak Hükümet

Üyeleri
GENELGE

2017/15
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TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
EUROGAP BELGELENDİRME VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ 
OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR 

TEBLİĞ (MHG/2017-24)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2610 kimlik kayıt numarası tahsis edi-
len ve Bağcılar Mah. Urfa Yolu Bulvarı Şirinevler 3 Sitesi A Blok Altı No:237/B Bağlar-
Diyarbakır adresinde bulunan Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değer-
lendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/1)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/1)

MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım-
larda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:
2012/1)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlığa müracaat edilir. Ancak, genel ve
bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı onmilyon Türk Lirasını
aşmayan ve Ek-4’te belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı
yerdeki yerel birimlere de müracaat edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

“(6) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında yer alan enerji
verimliliğine yönelik projelerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen başvuru kriterlerini
sağlayan yatırımcı, bu yatırım ile en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu sağlayacağını ve
azami 5 yıl içerisinde yatırımın geri döneceğini taahhüt ederek, yatırıma ilişkin makine ve teç-
hizat listeleri ile birlikte Bakanlığa müracaat eder.

b) Bakanlıkça yapılacak ön inceleme neticesinde uygun bulunan yatırımlar için enerji
verimliliği kriterlerini karşılayıp karşılamadığı ve sunulan makine ve teçhizat listesinin amaca
uygun olup olmadığına dair enerji verimliliği raporu, Bakanlık tarafından Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığından yazılı olarak temin edilir. 

c) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, sunulan proje dosyası üzerinden yapacağı in-
celeme ve değerlendirme sonucu, uygun görülen makine ve teçhizat listesini de içerecek şekilde
raporunu hazırlar ve bu rapor dikkate alınmak suretiyle Bakanlıkça teşvik belgesi düzenlenir.

ç) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görüşünü oluştururken, gerekli gördüğü teknik
içerikli ilave bilgi ve belgeleri yatırımcıdan doğrudan istemeye, gerekli görmesi halinde yatırım
projelerinin hazırlanması ile ilgili formatları belirleyip internet sitesi üzerinden kılavuz olarak
yayımlamaya, değerlendirme usul ve esaslarını ilan etmeye yetkilidir. Yatırımcı, bu kapsamdaki
talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

d) 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamına giren işletmeler
için ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmiş olmaları şartı aranır.

e) Yatırımın tamamlanmasını müteakip, söz konusu yatırımın belirlenen kriterleri sağ-
layıp sağlamadığı hususu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından talep edilen ve yatı-
rımcı tarafından sunulan bilgi ve belgelere istinaden yapılacak hesaplama ve yerinde yapılacak
fiziki inceleme neticesinde düzenlenecek gerçekleşme raporu ile tespit edilir ve Bakanlığa bil-
dirilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının
(a), (b), (ç), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkraya aşağıdaki
(f) bendi eklenmiştir.

“(2) Komple yeni, tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme cinslerindeki yatırımların
aynı il sınırları içinde olması gerekir. Bu hüküm, ilgili olduğu kararlardaki lehe gelen hükümler
saklı kalmak kaydı ile daha önceki kararlara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamı yatı-
rımlara da uygulanır. Belge kapsamı yatırımın bir bölümünün organize sanayi bölgesi içinde
bir bölümünün ise dışında olması durumunda, organize sanayi bölgesi dışında geçerli olan des-
tekler uygulanır.”
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“a) Süt yönlü büyükbaş/küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yatırımlarında yetiştiricilik baş-

langıç olmak kaydıyla süt mamulleri üretimi ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri

yetiştiriciliği ve/veya yem üretimi).

b) Et yönlü büyükbaş/küçükbaş besicilik yatırımlarında, yetiştiricilik başlangıç olmak

kaydıyla kesimhane ve/veya proje bazında yem ünitesi (yem bitkileri yetiştiriciliği ve/veya

yem üretimi).”

“ç) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği ve ku-

luçkahane ile proje bazında yem üretimi.

d) Et yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği ve kesimhane baş-

langıç olmak kaydıyla, ileri işleme ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yem tesisi.

e) Yumurta yönlü kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında, kanatlı yetiştiriciliği başlangıç

olmak kaydıyla, yem tesisi ve/veya soğuk hava deposu ve/veya yumurta tasnif ve paketleme

tasnif ve paketleme ünitesi.”

“f) Et yönlü ve damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırımlarında sözleşmeli yetiştiricilik de

dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cüm-

le eklenmiştir.

“Bu şekilde ithalatı yapılan makine-teçhizat, teşvik belgesinde kayıtlı diğer destek unsurların-

dan da faydalandırılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(9) Genel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen, tersanelerin gemi inşa yatı-

rımlarında tamamlama vizesi şartı aranmaksızın belge konusu geminin yapımında istihdam

edilen sigortalılar için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül

eden kısmı Bakanlıkça karşılanabilir. Bu destek, gemi inşası devam etse dahi en fazla on sekiz

ay süreyle uygulanır. Yat, yüzer tesis ve deniz araçlarının inşasına yönelik yatırımlar da bu

kapsamda değerlendirilir. Uygulamaya, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak

üzere ödemeye esas bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan iti-

baren başlanır.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(2) İthal ve yerli makine ve teçhizat listelerinde her bir makine ve teçhizat için belir-

tilen miktarın aşılmaması kaydıyla, listede belirtilen tutarın üzerinde veya altında kalan alım-

larda liste tadilatı yapılmaksızın doğrudan işlem yapılabilir.” 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.

“(2) Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarında veya belgede kayıtlı diğer bilgi-

lerde değişiklik olması durumunda, yatırımcı tarafından revize gerekçesi veya ilgili bilgi ve

belgeler ile birlikte teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilerek teşvik belgesinin re-

vizesi talebinde bulunulur. İlgili merci tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde gerekçesi

uygun bulunan teşvik belgeleri revize edilebilir.”
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MADDE 8 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin altıncı, dokuzuncu ve on ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Finansal kiralama işlemine konu makine ve teçhizatın başka bir yatırımcıya dev-
rinin talep edilmesi halinde; finansal kiralama şirketi, devredecek yatırımcı ve devralacak ya-
tırımcının birlikte müracaatı üzerine yeni sözleşmeye istinaden devir işlemi yapılabilir. Devir
sonucu yatırımın bütünlüğünün bozulması halinde devredecek yatırımcının teşvik belgesi iptal
edilir. Ayrıca, yeni yatırımcının teşvik belgesinde kayıtlı destek unsurlarının, ilk yatırımcının
yararlandığı destek unsurlarından daha düşük olması veya destek unsurunun hiç bulunmaması
durumunda fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.”

“(9) 3226 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen ihbar süresinin bitimini mü-
teakip en geç üç ay içerisinde kiralayan veya kiracı tarafından ilgili mercie bildirimde bulu-
nulması kaydıyla, sözleşmenin feshedilmesi ve finansal kiralamaya konu makine ve teçhizatın
bildirimi takip eden bir yıl içerisinde (22 nci madde hükümleri hariç) devrinin talep edilmesi
durumunda, finansal kiralama şirketi ile devralacak teşvik belgeli yatırımcının birlikte müra-
caatına istinaden yeni sözleşme çerçevesinde devir işlemi uygun görülebilir. Aksi takdirde, ya-
rarlanılan destekler finansal kiralama şirketinden geri alınır. Finansal Kiralama Şirketince teşvik
belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın ihracının talep edilmesi durumunda ihraç
izni verilebilir.” 

“(12) Teşvik belgesi kapsamında temin edilmiş olan taşınır ve taşınmaz malların tamamı
veya bir kısmı, finansal kiralama şirketi tarafından bizzat kiracıdan satın alınarak da (sat ve
geri kirala) finansal kiralama işlemine konu edilebilir. Ancak, tamamlama vizesi yapılmış ol-
makla birlikte satış için asgari süreleri doldurmayan veya tamamlama vizesi yapılmamış teşvik
belgeleri kapsamındaki taşınır ve taşınmaz mallar için Genel Müdürlüğün izni gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Daha önceki kararlara ilişkin uygulama
GEÇİCİ MADDE 3–- (1) Bu Tebliğin “YATIRIM TAMAMLAMA VİZESİ İÇİN İS-

TENECEK BELGELER” başlıklı Ek-5’inde yer alan hususlar daha önceki Kararlara istinaden
düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin tamamlama vizesi işlemlerinde de uygulanır.” 

MADDE 10 – Aynı Tebliğin EK-4’ünde yer alan tabloya aşağıdaki satır en son satır
olarak eklenmiştir.

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2012 28329

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 10/4/2014 28968
2- 8/5/2014 28994
3- 25/9/2014 29130
4- 28/4/2016 29697
5- 25/6/2016 29753
6- 27/8/2016 29814
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/2) 

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/7) çerçevesinde 7009.91
gümrük tarife pozisyonunda yer alan “çerçevesiz cam aynalar”ın İran İslam Cumhuriyeti (İran)
menşeli olanlarının ithalatında uygulanacak miktar kısıtlamasına (kota) ilişkin başvuru ve da-
ğıtım ile kullanım usul ve esaslarını içermektedir.

Başvuru usul ve esasları
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen İran menşeli eşyaya yönelik

kota başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, EK-1’de yer alan İthal Lisansı Başvuru
Formunun usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve EK-2’de yer alan belgelerle birlikte tam
ve eksiksiz bir şekilde Ekonomi Bakanlığına (Bakanlık) iletilmesi gerekmektedir. 

(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incele-
meleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde
tutarsızlık olduğu durumlarda, Bakanlık ek bilgi ve belge isteyebilir ve söz konusu tutarsızlık
başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. 

Kota miktarı
MADDE 3 – (1) Kota aşağıda belirtilen dönem ve miktarlar için uygulanır.

Kotanın dağıtılması 
MADDE 4 – (1) Kota dağıtımı, başvuru sırasına göre, ilk gelen ilk alır yöntemiyle ya-

pılır. Bir ithal lisansında verilebilecek miktar, 25.000 kilogramı aşamaz.
İthal lisansına ve ithal lisansının kullanımına ait bilgiler
MADDE 5 – (1) Kota dağıtımı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen

İthal Lisansı gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. 
(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kota tahsisatı yapılan başvuru

sahibi adına İthal Lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir. Bu durumda Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının elektronik ortamda (Tek Pencere Sistemi) vereceği 23 haneli belge
numarası ile belge tarihi başvuru formunda belirtilen başvuru sahibine ait e-posta adresine
elektronik olarak iletilir ve söz konusu başvuru sahibine ayrıca yazılı bildirim yapılmaz. Başvuru
formunda başvuru sahibine ait doğru ve geçerli bir e-posta adresinin bildirilmemesi halinde
doğabilecek sorunlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz.

(3) Elektronik ortamda düzenlenen İthal Lisansları için Tek Pencere Sistemi tarafından
verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu
kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Gerekmesi halinde İthal Lisansları fiziksel olarak da düzenlenebilir. 
(5) Kota dağıtımına konu eşya ancak İthal Lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest

dolaşıma girebilir. İthal Lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin
bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. 

(6) İthal Lisansı devredilemez.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 3/7/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

(TEBLİĞ NO: 2017/11) 

Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı

belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz
olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin
usul ve esasları içerir.

Gözetim uygulaması
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakan-

lığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Bel-
gesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda dü-
zenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge
numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans
No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru
MADDE 3 – (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alı-

nabilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun Ek-2’de yer alan form-
lar ve belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir. 

İnceleme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat

Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip, yapılan incelemede bilgi ve belgelerde tutarsızlık
tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım
MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahi-

binin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya
eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.
(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın

gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen
kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uy-
gulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet
veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha
az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 7 – (1) 19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/9) ile 22/4/2015 tarihli ve 29334
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2015/2) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 
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—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİN 
(TEBLİĞ NO: 2005/10) YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/10)  yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 30/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2015/37 
KARAR NO : 2017/104 
SANIK : GENÇAĞA ASLAN, GENÇALĠ ve MAKBULE oğlu, 

01/01/1962 KALKANDERE doğumlu, RĠZE, 
KALKANDERE, ÇAYIRLI mah/köy. Cilt no: 14, 
Aile sıra no: 88, Sıra no: 75 nüfusunda kayıtlı. 

SUÇ : Görevi Yaptırmamak Ġçin Direnme 
SUÇ TARĠHĠ : 23/10/2014 
UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 265/1 
VERĠLEN CEZA MĠKTARI : 5 AY HAPĠS, MÜKERRĠRLERE ÖZGÜ 

DENETĠMLĠ SERBESTLĠK (TCK 58/6)-SÜRESĠZ, 
VELAYET HAK. VESAYET VEYA KAYYIMLIK 
HĠZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), ĠNFAZ 
SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN 
YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d) 

KARAR TARĠHĠ : 07/03/2017 
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiĢ olduğundan, 7201 Sayılı 
Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 
kesinleĢmiĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 5412 

—— • —— 
Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No: 2006/105 
Mahkememizin 2006/105 Esas, 2017/267 sayılı kararı ile sanık ERDOĞAN KIZILÇAY 

hakkında Ruhsatsız ateĢli silahlarla mermileri satın alma veya taĢıma veya bulundurma suçundan 
zaman aĢımı nedeniyle düĢme kararı verilmiĢ olup, gıyabında verilen karar ve Erdoğan Kızılçay'a 
tebliğ edilememiĢtir. 

Gıyabi hükmün ve temyiz dilekçesinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28-29 maddeleri 
gereğince RESMĠ GAZETE’DE yayınlanmak suretiyle sanık Erdoğan Kızılçay'a tebliğine ve kararın 
Resmi Gazete’de yayınına mütakip 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı hususu ilan olunur. 

 5413 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR SATIN ALINACAKTIR 
Türk Kızılayı Kızılaykart Nakit Temelli Destek Programları Koordinatörlüğünden: 
1 - Kızılaykart Nakit Temelli Destek Programları Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 100 

adet Dizüstü Bilgisayar alım iĢi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 
3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Mustafa Kemal Mah. 2156 Sok. No: 8/6-7 Çankaya/ 

ANKARA" adresindeki Koordinatörlüğümüzden, 200,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 
Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 
4 - Firmaların tekliflerini en geç 18 Ağustos 2017 saat 11:00’a kadar Ataç 1 Sok. No: 32 

YeniĢehir/ANKARA adresinde bulunan Yönetim Destek Hizmetleri Müdürlüğü birimine vermiĢ / 
göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 18 Ağustos 2017 saat 14:00’da Mustafa Kemal Mah. 2156 Sok. No: 8/6-7 
Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Koordinatörlük Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  
8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6764/1-1 
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MUHTELĠF EBATLARDA BANT ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamız, konusu teknik Ģartnamede belirtilen 20 Adet Otomatik Yükleme Bandı, 

200 Metre ġekil Verme Bandı, 200 Metre 20’lik Nakil Bandı, 200 Metre 25’lik Nakil Bandı, 200 

Metre 28’lik Nakil Bandı, 100 Metre Nihai Bandı (Mayalama), 200 Metre 70’lik Konveyör Bandı 

(Sıcak Ekmek TaĢıma), 200 Metre 90’lık Konveyör Bandı (Sıcak Ekmek TaĢıma)alımı kapalı zarf 

ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Nihai teklifler en geç 03.08.2017 PerĢembe günü saat 14:00’a kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL bedelle Fabrikamız Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir.  

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

5 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

6 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar.  

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (0312) 397 33 65 - 66    Faks: (0312) 397 33 74 - 71  

 6758/1-1 

————— 

ASKORBĠK ASĠT (C VĠTAMĠNĠ) ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 2000 Kg Askorbik Asit (C Vitamini) alımı 

kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir. 

2 - Ġhale 02.08.2017 ÇarĢamba günü, saat 14.00’da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı 

salonunda yapılacaktır. 

3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (YüzTürklirası) bedelle Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğü’nden temin edilebilir.  

4 - Nihai teklifler en geç 02.08.2017 ÇarĢamba günü saat 14.00’da kadar Fabrikamız 

Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.  

7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye 

katılamazlar. 

ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 

 Tel: (312) 397 33 65 - 66     Faks: (312) 397 33 74 - 71 

 6759/1-1 
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HĠZMET ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamız Teshin Amaçlı Kazan ĠĢletimi Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet 

Alım Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/359639 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18.Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi  : - 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda bulunan kazanların ısınma amaçlı 9 ay 

süre ile 7 adet ateĢçinin hizmet alımı iĢi 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : 9 ay sürelidir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 08.08.2017,   Saat: 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dâhil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırk beĢ) takvim 

günü olmalıdır 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı Kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

9 - Yüklenicinin talep etmesi halinde idari Ģartnamenin 49. maddesinde belirtilen Ģartlarla 

yatacak yer tahsis edilebilecektir. 6735/1-1 
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HĠZMET ALIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık Ġhale Usulü ile Ġhale 

edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/371140 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. MuĢ ġeker Fabrikası 

b) Adresi : MuĢ-Bitlis karayolu üzeri 8. Km. Merkez/MUġ 

c) Tel. ve Faks Numarası : 436 215 12 80 / 436 215 13 30 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2017/2018 Kampanya Döneminde 241.500 Ton Karayolu 

Pancar Nakliye Hizmet Alımı iĢidir. 
 

Bölge ve Kantar Adı 

Sevk Edileceği 

Fabrika Adı 

TaĢınacak 

Pancar (Ton) 

Merkez-Güroymak MUġ 7.000 

Merkez-Mercimekkale MUġ 70.000 

Bulanık-Bulanık MUġ 97.500 

Malazgirt-Malazgirt AĞRI 67.000 

TOPLAM  241.500 
 

b) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikasına: Güroymak, Mercimekkale, 

Bulanık Kantarlarından ve Ağrı ġeker Fabrikasına: 

Malazgirt Kantarından; Karayolu ile Pancar Nakliye 

Hizmeti. 

c) ĠĢin Süresi : Fabrikamızın Kantar açılıĢ tarihinden itibaren baĢlayıp 

Kampanya bitiĢ tarihine kadar devam edecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : MuĢ ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarih ve Saati : 10.08.2017 PerĢembe günü saat 10:00 

4 - Ġhale Ģartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

5 - Ġhale dokümanı MUġ ġeker Fabrikası Müdürlüğü Ticaret Servisinde görülebilir ve 

ihale dokümanı (K.D.V. Dahil) 100,00 TL. (Y. Yüz Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. 

6 - Teklifler, 10.08.2017 PerĢembe günü saat 10.00’a kadar MuĢ ġeker Fabrikası 

Müdürlüğü Bitlis Yolu Üzeri 8. Km. Merkez/MUġ adresindeki Fabrikamız HaberleĢme Servisine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

9 - Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç; mezkur alım 4734 sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

10 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. Ġsteklinin 

Komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 6768/1-1 
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DÜZELTME ĠLANI 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Sismik Yorumlama Programı Alımı ihale edileceği ilan edilmiĢtir. Ancak 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aĢağıdaki hususlarda düzeltme ilanı 

yayımlanmasına karar verilmiĢtir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin 

esas alınması gerekmektedir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/348230 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : 

2 - Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı 

a) Kamu Ġhale Bülteninin tarih ve sayısı  

    (yayımlanmıĢ ise) : 

b) Gazetenin adı ve tarihi  

    (yayımlanmıĢ ise) : Resmi Gazete - 17.07.2017 

3 - Düzeltilen [madde/maddeler]  

     ġunlardır : 

Ġdari ġartnamenin; 

"Madde 3 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati" baĢlığı 

3.1 inci maddesinin alt bendi 

d) Ġhale (son teklif verme) tarihi : 07/08/2017 

e) Ġhale (son teklif verme) saati : 10:30 olarak, 

"Madde 26 - Geçici teminat" baĢlığı 

26.3 üncü maddesi 

"Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu 

tarih, 04/11/2017 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir" Ģeklinde 

değiĢtirilmiĢtir. 6774/1-1 
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KANTAR ELEMANI ÇALIġTIRILMASI HĠZMETĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Çorum ġeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde Fabrika Merkez ve fabrikaya 

bağlı dıĢ Kantarlarda çalıĢtırılmak üzere Toplam 33 kantar elemanı çalıĢtırılması Hizmet Alımı iĢi 

T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık Ġhale 

Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/363077 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. Km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) 

   Faks: 364 235 04 77 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum ġeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya 

Döneminde Merkez Kantarında ± % 20 toleranslı 110 

gün süreli 21 eleman, Yerköy ve Sekili kantarlarında    

± % 20 toleranslı 90 gün süreli 12 eleman olmak üzere 

Toplam 33 personel çalıĢtırılması hizmeti. 

b) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece 

yazılı olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Tarihi ve saati : 08/08/2017 Salı günü saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Çorum ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6728/1-1 
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Altındağ Belediye Başkanlığından: 

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Önder Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine 

ait aĢağıda iĢin adı, imar ve inĢaat durumları belirtilen taĢınmaz üzerinde, kat karĢılığı yaptırılacak 

olan Dükkan + Kapalı Otopark ĠnĢaatı iĢi, Ģartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale 

Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġli : Ankara,  

Ġlçesi  : Altındağ,  

Semti : Önder Mahallesi,  

Pafta Ada/Parsel  : 24606 ada 1 parsel (Eski 22446 ada 1 parsel) 

Alanı : 5.330,00 m², 

Bürüt inĢaat alanı  : 12.476,39 m², 

ĠĢin adı / Kullanım Ģekli : Dükkan + Kapalı Otopark 

1 - Ġhale 09/08/2017 ÇarĢamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No. 175 

Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümenince yapılacaktır.  

2 - Bu iĢin muhammen bedeli 12.922.614,66 -TL. (Onikimilyon dokuzyüzyirmiikibin 

altıyüzondört Türklirası AltmıĢaltıkuruĢ) dır.  

3 - Ġstekliler, Ġhaleye Katılmak için ġartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte;  

A - Kanuni ikametgâhı olması,  

B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi,  

C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi;  

a) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, Ticaret 

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

b) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,  

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza 

Sirküleri; 

a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

b) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

c) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya 

iliĢkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri,  

F - Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi ile 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi vermesi,  

G - Bu iĢin ihale ġartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
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H - Altındağ Belediye BaĢkanlığı adına alınmıĢ süresiz 387.678,44-TL. (Üçyüzseksenyedibin 

altıyüzyetmiĢsekiz Türklirası KırıkdörtkuruĢ) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar 

nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

Ġ - Teknik personel taahhütnamesi  

J - Yapı araçları taahhütnamesi  

K - Son beĢ yıla ait (2012-2017) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair 

belge.  

4 - Ġhale ġartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.500,00-TL’lik makbuz 

karĢılığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 

müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - ĠĢ Deneyim Belgeleri; 

11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ―Yapım ĠĢlerinde Benzer ĠĢ 

Grupları Tebliği‖ nde yer alan B-III grubu iĢler benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

Son on beĢ yıl içerisinde bedel içeren sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 

bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimi 

gösteren belgeler olacaktır. 

6 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır.  

7 - Ġstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye BaĢkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi Ģarttır.  

8 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde, 

Ġhale ġartname hükümleri uygulanacaktır.  

9 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir.  

Ġlan olunur. 6636/1-1 

—— • —— 

GAYRĠMENKULLERĠN SATILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Osmangazi Belediye Başkanlığından: 

AĢağıda listede belirtilen; Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufunda bulunan 

gayrimenkullerin satılması iĢi; 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 36. Maddesine istinaden Kapalı 

Teklif Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bursa Ġli Osmangazi Ġlçesi, Yunuseli Mh. 4864 ada,          

3 sayılı parselde bulunan 2.037,67 m² alanlı, tam hisseli arsa niteliğindeki gayrimenkulün 

satılması iĢi. 

Tahmini SatıĢ Bedeli : 2.250.000,00 

Geçici Teminat Miktarı : 67.500,00- TL 

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait Bursa Ġli Osmangazi Ġlçesi, Gülbahçe Mh. 1351 ada,         

6 sayılı parselde bulunan 553,33 m² alanlı, tam hisseli arsa niteliğindeki gayrimenkulün satılması 

iĢi. 

Tahmini SatıĢ Bedeli : 2.074.987,50 

Geçici Teminat Miktarı : 62.250,00- TL 

a) Ġhale 08.08.2017 tarihinde Salı günü Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10’daki Belediye 

Hizmet binasının 1. Katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye 

ENCÜMENĠ’nce yapılacaktır. 

b) Ġhale suretiyle satılacak taĢınmazın satıĢ Ģartnamesi her gün çalıĢma saatleri içerisinde, 

Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Belediyemiz hizmet binası 1. katında bulunan DESTEK 

HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜNDE Ġhale Servisinde görülebilir. 
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c) Ġhaleye iĢtirak edecek olanlar 100 TL karĢılığında Ģartname almak zorundadırlar. 

d) Ġhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz. 

e) Ġhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı 

bir Ģekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır. 

f) Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar ihalenin yapılacağı adreste 

bulunan ĠHALE SERVĠSĠNE (1. katta bulunan) verilmesi Ģarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif 

mektupları veya her hangi bir nedenle oluĢacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

g) SatıĢ Ģartnamesinde belirtilen hususlarla taĢınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiĢ sayılır. Ġhalenin kesinleĢmesinden sonra ihale 

uhdesinde kalan, satıĢ Ģartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

h) SatıĢtan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

giderleri, gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni 

süresinde ödenecektir. 

i) Ġhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koĢulu ile ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karar bağlanan ihale kararı ise; Ġta 

Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, Ġta Amiri’nin ihaleyi fesh etmesi halinde, 

iĢtirakçi idareye karĢı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

j) ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satıĢta ihale Ģartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar: 

Gerçek KiĢiler; 

a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan) 

b) Ġkametgah Belgesi 

c) Tebligat için yazılı adres beyanı 

d) Geçici teminat bedellerini yatırmıĢ olmak veya banka teminat mektubu sunmak 

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname 

g) Noter tasdikli imza sirküsü 

Tüzel KiĢiler; 

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren, ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiĢ 

noter tasdikli imza sirküsü 

b) Mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 

Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

c) Ticaret Sicil Gazetesi 

d) Geçici teminat bedellerini yatırmıĢ olmak veya banka teminat mektubu sunmak 

e) Vekaleten ihaleye katılımlarda; noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza sirküsü 

f) Tüzel kiĢilik Dernek ise; Karar defterinin fotokopisi, Karar defterine Ġhale ile ilgili 

karar alınarak yetkili tayin edilmesi, 

g) Tüzel kiĢilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü. 6763/1-1 
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2017/2018 KAMPANYA DÖNEMĠNDE KALĠTE VE ĠġLETME KONTROL LABORATUARI 

VE PANCAR ANALĠZ LABORATUARI HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt no  : 2017/357764 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası Sivrihisar 

Cad. No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve faks numarası : 0 222-230 27 39 (10 hat)   Dahili: 0 222-230 27 38 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : - 2017/2018 kampanya döneminde Kalite ve ĠĢletme 

Kontrol Laboratuarı hizmeti 20 personeli ile 120 

takvim günü, 

  - 2017/2018 kampanya döneminde Pancar Analiz 

Laboratuarı Hizmeti 33 personel ve 4 Mühendis ile 

100 takvim gününde yapılacaktır. 

b) Yapılacağı yer : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası -Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 10.08.2017 PerĢembe günü - Saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili ticaret sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kiĢiliğin 

noter tasdikli imza sirküleri. 

b) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler:  

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az % 80’inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine ulaĢtığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin % 30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

ĠĢ ortaklığında pilot ortağın, istenen iĢ deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iĢ deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iĢ deneyim tutarı toplamı, istenen iĢ deneyim tutarının % 30’undan az olamaz. 

4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler: Ġhale konusu iĢ, Kamu veya Özel 

Sektörde Personel çalıĢtırılmasına dayalı faaliyet gösteren Gerçek ve Tüzel kiĢilerin yapmıĢ 

olduğu iĢler. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 10.08.2017 PerĢembe Saat 14:00’e kadar Kazım TaĢkent EskiĢehir ġeker 

Fabrikası HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 6689/1-1 
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kars (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Kars (Tevsii) Organize Sanayi Bölgesi 

alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 

geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Cumhuriyet Mah. ġehit Yusufbey Cad. No: 20 Kars 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi 

b) Yapılacağı yer : KARS 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç  

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 30/11/2017 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017  

    TedaĢ B.F. ile) : 880.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   61.600 TL 

3 - Ġhalenin 

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

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 

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

Çankaya-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 15/08/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 

veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

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

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Kars Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Cumhuriyet Mah. ġehit 

Yusufbey Cad. No: 20 Kars adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir 

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

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10- MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 6686/2-2 
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HĠZMET BĠNASI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi 

Bölgesi hizmet binası yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

Adresi : Organize Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma/ 

ZONGULDAK 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet binası yapım iĢi  

b) Yapılacağı yer : Çaycuma/ZONGULDAK  

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 4.040.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    282.800 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 17/08/2017 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

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

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5 - Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

G) KeĢif bedelinin %7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi.  

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 

veya Zonguldak-Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Organize 

Sanayi Bölgesi P.K. 8   67900 Çaycuma / ZONGULDAK adreslerinde görülebilir veya 500 TL 

karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır.  

10 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 6707/2-2 
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi 

Sitesi 100 iĢyeri yapım iĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin 

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

1 - Ġdarenin Adresi : Esendere Yolu 2. Km. Küçük Sanayi Sitesi Ġdare Binası 

Yüksekova/HAKKARĠ 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 adet iĢyeri yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Yüksekova / HAKKARĠ 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır  

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 16.430.000 TL 

f) Geçici Teminatı :   1.150.100 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

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

Toplantı Salonu Söğütözü-Ankara 

b) Tarihi ve saati : 10/08/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80’i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler 
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1) KeĢif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

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

bankalardan alınacak belge. 

(Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. Faks ile yapılan 

teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

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

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

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

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin % 7’si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġ) Ġç Zarf: ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine 

uygun olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 

dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00’a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. 

Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 

teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 

Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya Hakkari Yüksekova II. Kısım Küçük Sanayi Sitesi 

Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Esendere Yolu 2. Km Küçük Sanayi Sitesi Ġdare Binası 

Yüksekova/HAKKARĠ adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin 

edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

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

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

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 6762/2-1 
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BETON TRAVERSLĠ MAKAS ĠÇĠN KOMPLE MAKAS TOPU VE 

KÜRSÜ SETĠ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/359877 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya 

Mah. Silo Yolu Cad. No: 2/1 GAR/ 

AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 

c) Elektronik Posta Adresi  : www.tcdd.gov.tr (7ihalekom@tcdd.gov.tr) 

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı:  

22 adet 60 E1 ve 31 adet 49 E1 raylı beton traversli makasa montaj edilmek üzere toplam 

53 adet komple makas topu, kürsü seti, kürsü irtibat çubuğu ve bunlara ait montaj elemanları satın 

alınacaktır. 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığı-AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 08/08/2017 günü 

saat 14:30’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü Mal 

ve Hizmet Alım Ġhale Komisyon Bürosu GAR/AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi 7. 

Bölge Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden KDV Dahil 100,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 6731/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

Mersin 1. Ġdare Mahkemesinin 2005/714 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

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

Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 

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

yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6734/1-1 

————— 

Osmancık Sulh Hukuk Mahkemesinin 1988/357 Esas, 1991/637 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaĢıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 

Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 

gereğince iĢlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6736/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017 - 2643 ġANLIURFA 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Aslanlı Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aslanlı Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 19.06.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2010/1229 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Aslanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı Yasa 

kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Aslanlı Höyüğü’nün ġanlıurfa Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03.08.2010/1229 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Aslanlı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

ġeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

 6742/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017 - 195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017 - 2655 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Bozdere (Tırfan) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 

sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bozdere Höyüğü’nün 

koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesine ve sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit 

olarak değiĢtirilmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının 20.06.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 26.02.2009/822 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Bozdere (Tırfan) Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 

sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Bozdere Höyüğü’nün 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.02.2009/822 sayılı karar eki 

1/5000 ölçekli koordinatlı haritadaki sınırları değiĢmeden, ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları 

koordinatları ile gösterildiği Ģekliyle üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın 

devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiĢtirilmesine 

ve tescilinin devamına; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 

sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Bozdere Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 

dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017 - 2642 ġANLIURFA 

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Kuskunlu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kuskunlu Höyüğü’nün koruma ve 

kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 23.06.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1387 sayılı tescil kararı, fotoğraflar, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa Ġli, Hilvan Ġlçesi, Kuskunlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2863 sayılı 

Yasa kapsamında II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Kuskunlu Höyüğü’nün ġanlıurfa 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.02.2011/1387 sayılı karar eki 1/5000 

ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Kuskunlu Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

ġeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 

 6744/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.06.2017 - 194 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.06.2017 - 2653 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kepirce Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Hayrat 

Nekropolü’nün korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı 

Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.06.2017 tarihli 

raporu okundu. Konunun dosyası, 1/3000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kepirce Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Hayrat 

Nekropolü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesine; 

Hayrat Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:  

1 Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Ağaçlandırma yapılamaz, sadece mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017 - 195 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017 - 2658 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Mağaralı Mahallesi, Eriç Mezrası sınırları içinde bulunan 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1007 sayılı kararı 

ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli ―Eriç Höyüğü‖nün koruma ve kullanma 

koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.06.2017 tarihli raporu 

okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Mağaralı Mahallesi, Eriç Mezrası sınırları içinde bulunan 

2863 sayılı yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Eriç Höyüğü’nün 

ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1007 sayılı karar 

eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına; 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda: 

Eriç Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
— Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik
— Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER
— Görev Dağılımı ile İlgili 2017/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
–– Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2017/15 Sayılı Başbakanlık

Genelgesi

TEBLİĞLER
— Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin

Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2017-24)
— Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/1)
— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2017/2)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2005/10) Yürürlükten

Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 19/7/2017 Tarihli ve 2016/29085 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 19/7/2017 Tarihli ve 2016/36550 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2016/22302 Başvuru Numaralı

Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 20/7/2017 Tarihli ve 2016/25923 Başvuru Numaralı

Kararı

NOT: 25/7/2017 tarihli ve 30134 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık
Mahkemesine Ait Kararlar yayımlanmıştır.

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


