
T.C.
Resmî Gazete

http://www.basbakanlik.gov.tr                                                     e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr

Kuruluşu : 7 Ekim 1920                                                                                             İçindekiler 120. Sayfadadır.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Şubat 2018
ÇARŞAMBA

Sayı : 30332

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           13 Şubat 2018
      69471265-305-10747

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 13 Şubat 2018
        68244839-140.02-1-66

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI



BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           13 Şubat 2018

      69471265-305-10749

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 13 Şubat 2018

       68244839-140.03-39-67

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2018 – Sayı : 30332



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           13 Şubat 2018

      69471265-305-11016

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 13 Şubat 2018

       68244839-140.03-43-71

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

14 Şubat 2018 – Sayı : 30332                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           13 Şubat 2018

      69471265-305-10752

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 13 Şubat 2018

       68244839-140.03-40-68

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2018 – Sayı : 30332



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           13 Şubat 2018

      69471265-305-10756

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

                                                                                                            Binali YILDIRIM

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 13 Şubat 2018

       68244839-140.03-41-69

BAŞBAKANLIĞA

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

14 Şubat 2018 – Sayı : 30332                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kir-
liliği Kontrolü Yönetmeliğinin 16 ncı, 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 nci maddeleri yürürlükten
kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2017 tarihli ve 30148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz
Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(2) Çıkışa yönelik mağazalarla sınırlı olarak, bu yerdeki tek işletmeci ile işletme söz-
leşmesi bulunan ve 6 ncı maddede belirtilen şartları taşıyan firmalara alkollü içki, tütün ve
tütün mamulleri dışında eşya satışı yapmak üzere mağaza açma izni verilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(3) Mağaza veya depo açma izni almak üzere başvuracak tüzel kişilerin yönetim kurulu
üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile limited şirketlerde or-
taklar ile şirket müdürünün, affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, uluslararası
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, hileli iflas, yalan tanıklık, suç uydurma ve iftira suçları ile ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini ak-
lama suçlarından mülga 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 26/9/2004 tarihli
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suç-
larından 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa, mülga 7/1/1932 tarihli ve 1918
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanuna, mülga 10/7/2003 tarihli ve 4926 sayılı Ka-
çakçılıkla Mücadele Kanununa, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Ka-
nununa, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluk-
larla Mücadele Kanununa, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma
Hakkında Kanuna, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa, 11/10/2006 tarihli
ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna, 12/6/1933 tarihli
ve 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna ve 3/6/1986 tarihli ve
3298 sayılı Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanuna muhalefetten ve 12/4/1991 tarihli ve 3713
sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamı suçlardan kesinleşmiş ceza veya mahkûmiyet kararı
bulunmaması şarttır.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklen-
miştir.

“a) Yönetim Kurulu üyeleri, şirket sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip gerçek
kişiler ile limited şirketlerde ortaklar ile şirket müdürünün,  başvuru tarihinden geriye dönük
en geç iki ay içinde alınmış adlî sicil belgeleri,”

“Mağaza işletmecisi firma ile hudut kapısı işleticisi arasındaki kira sözleşmesinin 5 yıldan uzun
olması durumunda gümrüksüz satış mağazası/deposu izin belgesi geçerlik süresi için söz ko-
nusu kira sözleşmesi süresi dikkate alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(4) Nakil vasıtası sürücü ve hizmetlileri ülkeye girişlerinde, yolcu girişi yapılan hudut
kapılarındaki mağazalardan 1 karton sigara, en fazla 1 litrelik 1 adet alkollü içki, en fazla 120 ml’lik
1 adet parfüm ve 1 adet kozmetik ürün ile en fazla 1 kilogram çikolata veya şekerden mamul
yiyecek satın alabilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Mağazalarda satılan eşyanın tanıtımında kullanılan ve alıcıya bedelsiz olarak su-
nulan eşantiyonlar ile eşyanın konulduğu ambalaj malzemelerine, satışa sunulan eşyaya uygu-
lanan işlemler uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Mağaza veya deponun faaliyeti ile ilgili olarak firma ortakları veya yönetim kurulu
üyelerinden herhangi biri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda sayılan suç-
lardan veya bu faaliyetlerle bağlantılı diğer kanunlarda yer alan suçlardan verilen mahkûmiyet
kararının kesinleşmesi halinde mağazanın veya deponun açma ve işletme izni iptal edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Faaliyetteki mağaza ve depolar
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte faaliyetleri devam

eden gümrüksüz satış mağazaları ve depoları için 7 nci maddenin dokuzuncu fıkrasında belir-
tilen 5 yıllık süre bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte başlar.”

“Stoklarda bulunan eşantiyonlar
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Mağazalarda satılan eşya ile birlikte müşterilere bedelsiz

olarak verilen eşantiyonlara ilişkin olarak 14 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirlenen 10 ml’lik
sınır, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce firmaların stoklarında bulunan azami 20 ml’lik
eşantiyonlar için de uygulanır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek-8’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2017 30148
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanunu,” ibaresinden sonra gelmek üzere “25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı
Nüfus Hizmetleri Kanunu,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir. 

“ğğ) Merkezi sınav: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,  proje uygulayan eğitim ku-
rumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yer-
leştirme amacıyla Bakanlıkça yapılan sınavı,

hh) Merkezi sınav puanı: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim
kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci yer-
leştirmede kullanılan Bakanlıkça yapılan sınav puanını,

ıı) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okul: Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje
uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik prog-
ramlarını,

ii) Ortaokul başarı puanı (OBP): Ortaokulun 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde alınan yılsonu
başarı puanlarının aritmetik ortalamasını,

jj) Ortaöğretim kayıt alanı: Eğitimde süreklilik ve coğrafi bütünlük esasına dayalı olarak
öğrenci sayısı, okul türü, kontenjan ve donanımları göz önünde bulundurularak il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünce ortaokul ve liselerin birbirleri ile eşleştirildiği ve tercihe bağlı olarak
kayıt yapılabilecek farklı ortaöğretim kurumlarından oluşturulan alanı,

kk) Proje uygulayan eğitim kurumu: 1/9/2016 tarihli ve 29818 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yö-
netmeliği kapsamında Bakanlıkça belirlenen okulu,” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(5) Ortaöğretim kurumlarında, destekleme ve yetiştirme kursları açılabilir. Bu kurslarla

ilgili usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde

yer alan “ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla” ibaresi “merkezi sınav puanı ile” olarak de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – (1) Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler bilgi,

beceri ve yetenekleri doğrultusunda;
a) Merkezi sınav puanıyla,
b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak,
c) Ortaöğretim kayıt alanı dışındaki pansiyonlu okullara tercihe bağlı olarak,
ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı puanıyla,
d) Yetenek sınav puanıyla,
ortaöğretim kurumlarına geçiş yaparlar.
(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen yerleştirme ve kayıtlara iliş-

kin usul ve esaslar, Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz, (d) bendi ise genelge ile
belirlenir. 
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(3) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirme ve kayıt işlemleri; 
a) Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, puan üstünlüğüne

göre,
b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okulların açık kontenjanlarına, tercihe bağlı olarak, 
c) Pansiyonlu okullarda belirlenen pansiyon kontenjanı kadar, il içinde uzaktan yakına

ilkesi gözetilerek tercihe göre, 
ç) Merkezi sınav ile birlikte yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların açık kontenjanla-

rına, puan üstünlüğüne göre,
d) Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve

spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine yetenek sınav puanı ve OBP
kullanılarak puan üstünlüğüne göre,

yapılır.
(4) Özel ortaöğretim okullarına geçişler, 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Ga-

zete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili hü-
kümleri doğrultusunda yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi yü-
rürlükten kaldırılmış; ikinci fıkrasının mülga (a) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş;
aynı fıkranın (b), (f) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı fıkranın (ç) bendine
“eşit sayıda olacak şekilde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ortaöğretim kayıt alanı içinde
tercihe bağlı olarak öğrenci alan” ibaresi eklenmiş; (g) bendinde yer alan “bakım tedbiri kararı
verilen” ibaresi “bakım tedbiri kararı verilenlere birden fazla nakil,” olarak değiştirilmiş ve
aynı bende “bir defaya mahsus olmak üzere,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ortaöğretim
kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara; merkezi sınav puanıyla öğrenci
alan okullardan gelen öğrencileri ise” ibaresi eklenmiştir.

“a) Komisyon; nakil ve yerleştirmeleri, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı ola-
rak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yapar. Ancak, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretime
Geçiş Yönergesi ve/veya Kılavuzu hükümleri çerçevesinde ortaöğretim kayıt alanı içindeki
okullara yerleşemeyen öğrencileri, aynı merkez ilçe/ilçedeki diğer ortaöğretim kayıt alanların-
daki boş kontenjanı bulunan okullara tercihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak yerleştirir.”

“b) Yurtdışından gelen ve denkliği yapılan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin
ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara kontenjanları da dikkate
alarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemlerini yürütür.” 

“f) Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bu-
lunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara ter-
cihe ve OBP üstünlüğüne bağlı olarak kayıtları yapılır.”

“ı) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin
ikinci fıkrası kapsamındaki öğrencilerin; ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğ-
renci alan okullara kontenjanı da dikkate alarak dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlem-
lerini yapar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “kontenjanla tercih ve
yerleştirmeye” ibaresi “kontenjan ile tercih, yerleştirme ve kayıt işlemlerine” olarak, aynı fık-
ranın (b) bendinde yer alan “ve yerleştirmeye esas puan” ibaresi “ile OBP” olarak değiştiril-
miştir.
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“b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sa-
yısı, okulun fiziki imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit
edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri, proje uygulayan
eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30’dur.
Anadolu liselerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin
Anadolu meslek programlarında, çok programlı Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim
merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısının 34
olması esastır. Ancak öğrenci kayıt alanındaki öğrenci sayısının yoğunluğu ve zorunlu hâllerde
okulun fiziki şartları da dikkate alınarak bu sayı 40’a kadar artırılabilir.

c) Spor liselerinde 9 uncu sınıfa her yıl alınacak öğrenci sayısı 5 şube, güzel sanatlar
liselerinde ise her bir alana alınacak öğrenci sayısı 2’şer şube olması esastır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Yurtdışında 8 inci sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari bir
eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri; denklik belgelerine göre
program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci
alan okullara dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme ve nakil
komisyonu tarafından yapılır. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde
de bu fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla, tercihleri doğrultusunda,
doğrudan alana öğrenci yerleştirilir.  Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim
kurumlarından 9 uncu sınıfı doğrudan geçen öğrenciler, geçiş yapmak istediği Anadolu teknik
programının kontenjanı bulunan alanlarına başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri, Ba-
kanlıkça belirlenen esaslar ve kayıt takvimi çerçevesinde e-Okul sistemi üzerinden merkezi sı-
nav puanı üstünlüğüne göre yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; beşinci fıkrasına “belgelendirmeleri şartıyla” ibaresinden sonra
gelmek üzere “Anadolu meslek programlarında” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda
doğrudan alana öğrenci yerleştirilir. Anadolu meslek programlarında alan seçimi ise 9 uncu sı-
nıfın sonunda yapılır.  Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında dala yerleştirme iş-
lemi 10 uncu sınıfın sonunda e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

(2) Alan ve dala yerleştirme;
a) Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanı, öğrencilerin ortaokul başarı

puanlarının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. Yerleş-
tirme işlemi, tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılır.

b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki
yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları
dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Tercihlerin belli dallarda yoğunlaşması hâ-
linde 10 uncu sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.

(3) Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında, sınıf tekrar edenler dâhil, bir
alanda eğitime başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğ-
rencinin kayıtlı olması gerekir. Ancak öğrenci sayısının çeşitli nedenlerle azalması hâlinde alan
ve dal eğitimine devam edilir.” 
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MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurum-

ları ile Anadolu teknik programlarına nakil ve geçişler; 
a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,
b) Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile proje uygulayan eğitim kurumu olan Anadolu

liselerinden Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde,
c) Proje uygulayan eğitim kurumu olan imam hatip liseleri ile Anadolu teknik prog-

ramlarından aynı türden okullara her sınıf seviyesinde,
ç) Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre 10 uncu

sınıf sonuna kadar,
d) Sınavsız öğrenci alan okullardan bu okullara; kontenjan ve merkezi sınav puan üs-

tünlüğüne göre 9 uncu sınıf sonuna kadar,
e) Anadolu teknik programlarında alan/dal bulunmak kaydıyla kendi arasında her sınıf

seviyesinde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10
uncu sınıfın birinci dönem sonuna kadar, Anadolu teknik programında aynı alanda olmak kay-
dıyla 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar dal değiştirerek, 

f) Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullardan Anadolu teknik programlarına 10
uncu sınıfın sonunda nakil ve geçiş yapan öğrenciler ile alan değişikliği yaparak nakil ve geçiş
yapan öğrenciler alan ortak derslerinden telafi eğitimine alınarak,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. 
(2) Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasında nakil ve geçişler; 
a) Okul türlerinin her birinin kendi arasında her sınıf seviyesinde,
b) Okul türleri arasında 10 uncu sınıf sonuna kadar,
c) Mesleki ve teknik ortaöğretim programları arasında, alan/dal bulunmak kaydıyla her

sınıf seviyesinde sürekli; alan/dal bulunmaması hâlinde, alan değiştirerek 10 uncu sınıfın birinci
dönemi sonuna kadar, aynı alanda dal değiştirerek 11 inci sınıfın birinci dönemi sonuna kadar, 

ç) Anadolu ve Anadolu İmam Hatip liselerinden mesleki ve teknik Anadolu liseleri,
mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok programlı Anadolu liselerine; 9 uncu sınıfta sürekli,
10 uncu sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek
derslerinden yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak,

d) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok prog-
ramlı Anadolu liseleri bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu fıkra
kapsamında değerlendirilerek,

e) Mesleki eğitim merkezlerinden Anadolu meslek programlarına 9 uncu sınıfın birinci
dönemi sonuna kadar,

bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır. 
(3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gi-

dilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana ba-
kılmaksızın yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar
alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir.
Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş
yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir
alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 10 uncu sınıfın ikinci döneminin baş-
langıcına kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup
ikinci dönemin başlangıcından sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime ha-
zırlık amacıyla yalnız işletmede mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders
yılı itibarıyla bunlara yılsonu puanı verilmez. Mesleki eğitim merkezlerine, diğer okul türlerinin
11 inci ve 12 nci sınıflarından nakil gelmek isteyenlerin 10 uncu sınıfa nakilleri kabul edilir. 
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(4) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının yetenek, mülakat, mülakat ve beden
yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlarına, diğer alan ve ortaöğretim kurumlarından nakil
ve geçiş yapılmaz.

(5) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz. 
(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler

program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Özel temel lise öğrencilerinin or-
taöğretim kurumlarına nakil ve geçişleri ise Talim ve Terbiye Kurulunun ilgili kararlarına göre
gerçekleştirilir. Resmî ortaöğretim kurumlarından özel ortaöğretim kurumlarına geçişler ile
özel ortaöğretim kurumlarının kendi aralarındaki nakillerde ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

(7) Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil
ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirilir. 

(8) Ortaöğretim kurumlarından, Araştırma-Geliştirme, Eğitim ve Uygulama Merkezi
Anadolu Lisesine mülakat sınavıyla öğrenci geçişi yapılır. Bu öğrencilerden önceki okuluna
dönmek isteyenler için kontenjan şartı aranmaz. Yapılacak mülakat sınavı ile bu okulun işle-
yişine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça düzenlenir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş; dördüncü fıkrasına “a) Nakil” ibaresinden önce gelmek üzere “Nakil
ve geçiş işlemleri;” ibaresi, aynı fıkranın (a) bendine “dönem bitiminin öncesindeki üç hafta”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi” ibaresi,
“dilekçe ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya e-Devlet üzerinden” ibaresi eklenmiş; aynı
fıkranın (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “yerleştirmeye esas
puan” ibaresi “OBP” olarak ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37 nci madde hükümleri çerçe-
vesinde;

a) Merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına merkezi sınav puan üs-
tünlüğüne göre yapılır. 

b) Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır.  
c) 23 üncü maddenin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki öğrencilerin nakil ve ge-

çiş işlemleri, bu maddenin ikinci fıkra hükümlerine göre okulların kontenjan durumları dikkate
alınarak dengeli bir şekilde yapılır.

(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen liseleri, sosyal bilimler liseleri,
proje uygulayan eğitim kurumları ile Anadolu teknik programlarında 30, diğer okullarda ise
34 öğrenci olması esastır. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci
yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak
üzere şube öğrenci kontenjanının; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim
kurumları ile Anadolu teknik programlarında 34’ü, diğer okul türlerinde ise 40’ı, ancak kay-
naştırma yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan iki bireyin bulunduğu sı-
nıflarda 30, bir bireyin bulunduğu sınıflarda ise 35’i geçmemesi esastır.” 

“b) Ortaöğretime geçiş sistemine bağlı olarak yapılan yerleştirmeye esas nakil işlemleri,
merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara merkezi sınav puan üstünlüğü dikkate alınarak
okulların açık kontenjanlarına göre, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci
alan okullara Bakanlıkça hazırlanan yönerge ve/veya kılavuz hükümleri doğrultusunda yürü-
tülür. 

c) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflardaki olağan nakil işlemleri, Bakanlıkça hazırlanan
yönerge ve/veya kılavuz hükümlerine ve takvimine göre yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil
işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır.” 
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“(9) Bu madde kapsamında yapılan nakil ve geçişlerde;  
a) Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği hâlinde yaşı

küçük olana, 
b) Diğer okullarda başvurunun kontenjandan fazla olması durumunda 9 uncu sınıflarda

sırasıyla; OBP, 8 inci, 7 nci ve 6 ncı sınıf yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitliğin bozul-
maması hâlinde yaşı küçük olana; 10 uncu, 11 inci ve 12 nci sınıflarda ise sırasıyla bir önceki
sınıfın yılsonu başarı puanı yüksek olana, eşitlik yine bozulmaz ise yaşı küçük olana,

öncelik verilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ara-

lık ve mayıs ayları” ibaresi “dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem
ve sınıf atlatma süresi” olarak, “yerleştirmeye esas puanı” ibaresi “OBP” olarak değiştirilmiş;
“dilekçe ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya e-Devlet üzerinden” ibaresi ve aynı fıkraya
aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Eşitlik hâlinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan “varsa Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye esas
puanla, yoksa” ibaresi “ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak,” olarak, “mesleki
ve teknik Anadolu liseleri” ibaresi “mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek
programları,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Ortaöğretim kurumlarına yerleştirme, nakil ve geçişler
GEÇİCİ MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan yerleştirme, nakil ve geçişlere

ilişkin hükümler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren ortaokul ile imam hatip orta-
okullarının 8 inci sınıfını tamamlayıp ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencileri kapsar.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ortaöğretim kurumlarında öğrenim-
lerine devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.”

Yürürlük
MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2013 28758

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/2/2014 28918

2- 21/6/2014 29037

3- 13/9/2014 29118

4- 1/7/2015 29403

5- 28/10/2016 29871

6- 26/3/2017 30019

7- 16/9/2017 30182
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İzmir Demokrasi Üniversitesinden:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yö-

netim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygu-

lama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

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

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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İDÜSEM): İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İzmir Demokrasi Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İzmir Demokrasi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim, öğretim ve araştırmalar yaptığı tüm alanlarda, ön lisans, lisans

ve lisansüstü programlar dışında toplumun her kesimine ihtiyaç duydukları alanlarda yeni bilgi

ve beceriler kazandırmak için her türlü eğitim-öğretim programı, kurs ve seminerler vermek,

b) Üniversite adına sertifika vermek, kongre, konferans ve çalıştaylar düzenlemek ve

bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

c) Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinin gelişmesine

katkıda bulunmak.
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Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Toplumun her kesiminin yaşam boyu öğrenim sürecinde yer alması için Üniversitenin

bilimsel bilgi birikimini bireylerin yararına sunmak ve bu süreçleri geliştirmek,

b) Kamu kurumları, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları

her türlü alanda, ulusal ve uluslararası düzeyde, eğitim programları, kurslar, seminerler, kon-

feranslar planlamak, konuya özel paket programlar düzenlemek ve sertifika vermek,

c) Rektörlüğe bağlı fakülte, birim ya da bölümlerce, Üniversite bünyesinde yürütülen

diploma programları hariç her türlü eğitim etkinliğinin koordinasyonunu sağlamak,

ç) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz

basım yayını ve satışını yapmak,

d) Üniversite bünyesinde yer alan bölümlere ve programlara destek olacak alanlarda

yapılacak sertifika programları ile öğrencilere disiplinler arası beceriler kazandırmak,

e) Tüm eğitim, sertifika programlarını örgün, elektronik, karma yöntemlerle vermek ya

da verdirmek,

f) Ulusal ve uluslararası proje hazırlamak veya hazırlatmak ve projeye ait planlama,

yürütme ve koordinasyon süreçlerini yönetmek,

g) Toplumun her kesimine ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili araştırma yapmak ve rapor-

larını hazırlamak veya hazırlatmak,

ğ) Üniversitenin tüm alanları ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek ya da almak,

h) Yurt içi veya yurt dışı üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, eğitim kuruluşları,

belgelendirme kuruluşları ve danışmanlık firmaları ile iş birliği yapmak,

ı) Kamu kuruluşlarının açacağı eğitim ve sertifika programlarına Üniversite adına ak-

reditasyon başvurusunda bulunmak, konuyla ilgili eğitim, sınav, belgelendirme süreçlerini yü-

rütmek,

i) Faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak, sözleş-

meler yapmak,

j) Ulusal ve uluslararası personel belgelendirme ve sertifikasyon eğitimlerini her türlü

yöntemle düzenlemek, sınav yapmak, belge, başarı sertifikası ve katılım belgesi vermek,

k) Akreditasyon ve yeterlik veren kurumlar tarafından belirlenen esaslarla uyumlu ola-

rak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, bu eği-

timlerle ilgili sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek,

l) Ulusal düzeyde meslek standartları geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

m) Meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, önceden programlanmış seminerler, sözleşmeli

seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar ve eğitim fuarları düzenlemek, bu tip etkinliklerin

altyapı çalışmalarıyla ilgili malzeme, araç-gereç temini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek,

n) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlük tarafından önerilen veya Yönetim Kurulunca

kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda görev yapan Üni-

versitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir.

Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin

başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere öğretim üyeleri arasından

iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yar-

dımcılarının da görev süresi üç yıldır. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine

yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdürün görev süresi bittiğinde veya görevinden ayrıl-

dığında, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkezin amaçlarına yönelik faaliyetleri yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunun gündemini oluşturmak ve alınan kararları yönetmek,

d) Uygulanan programlara ve faaliyetlere ilişkin koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzen-

lemek ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,

f) Merkezin amaçlarına uygun yeni birimler kurmak,

g) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili tüm taraflarla görüşme yapmak, ihalelere katılmak

ve sözleşmeler yapmak,

ğ) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan yürütücü, denetçi, koordinatör,

sınav komisyonu ve diğer komisyonları görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, iki müdür yardımcısı ile Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş kişiden

oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden

görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her ay olağan, gerekli hallerde olağanüstü

toplanır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların

oy çokluğuyla alınır.
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Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması,

katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması
konularında kararlar almak,

b) Müdürün daveti üzerine her ay olağan, gerekli hallerde olağanüstü toplanarak Mer-
kezin faaliyetlerini gözden geçirmek ve ilgili konularda karar almak,

c) Faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve sunulan raporu
değerlendirmek,

ç) Bir sonraki döneme ait çalışma programının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit
etmek ve sunulan raporu değerlendirmek,

d) Müdür ile birlikte Merkez bütçesini hazırlamak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafın-

dan iki yıl için görevlendirilen Üniversitenin örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim prog-
ramlarında görevli öğretim üyelerinden üç kişi ve Üniversite dışından Rektör tarafından davet
edilen beş kişiden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süreleri dolmadan
ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir. Danışma Kurulu
Müdürün başkanlığında toplanır.

(2) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve
istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 − (1) Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine olağan olarak yılda en az

bir kere ve gerekli hallerde toplanır. Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek gerekli önerilerde
bulunur. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt ço-
ğunluğuyla alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi
MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü

yürütür.
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ANA STATÜLER

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM AŞ ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin

çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ)’nin hukuki

bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme

ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri, mali hükümleri ve ilgili diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşeb-

büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hük-

münde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan, 12.08.1993 tarih 93/4789 sayılı Kararname'nin eki

Bakanlar Kurulu Kararı ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu hükümlerine dayanılarak ha-

zırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar 

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen; 

a) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya

işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri, 

b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını, 

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını, 

ç) Bölge Müdürlüğü: TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı olarak dağıtım şirketleri görev

bölgelerinde faaliyet gösteren ve ayrı bir tüzel kişiliği bulunmayan birimi,

d) Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

e) Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

f) Elektrik Piyasası Kanunu: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanu-

nunu,

g) EÜAŞ: Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

ğ) İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari

esaslara göre faaliyet göstermek üzere 233 sayılı KHK’ya göre kurulan Kamu İktisadi Teşeb-

büsünü, 

h) İşletme: Müesseselerin ve Bağlı Ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer

birimlerini,

ı) İştirak: Teşekkülün veya Bağlı Ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine,

en çok yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketleri, 
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i) KHK: Kanun Hükmünde Kararnameyi,

j) Müessese: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler

topluluğunu,

k) TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini, 

l) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

m) Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek

üzere kurulan tesis ve teçhizatı, 

n) Teşekkül: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini (TEDAŞ),

o) TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

ö) Tüzel kişi: Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, ithalatı,

ihracatı veya ticareti ile iştigal etmek üzere kurulmuş ya da kurulacak olan kamu ya da özel

hukuk tüzel kişilerini, 

p) YPK: Yüksek Planlama Kurulunu, 

ifade eder. 

Hukuki bünye 

MADDE 5 – (1) Bu Ana Statü ile teşkil olunan Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Teşek-

kül); tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi

Devlet Teşekkülüdür.

(2) Teşekkül; 6446 sayılı Kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ve bu Ana Statü hükümleri

saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

(3) Teşekkülün merkezi Ankara'dadır. 

(4) Teşekkülün sermayesi 22.000.000.000,00 TL olup tamamı Devlete aittir. Teşekkülün

sermayesi, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine YPK Kararı ile değiştirilir.

(5) Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Teşekkülün amacı ve faaliyet konuları 

MADDE 6 – (1) Teşekkülün amacı; Devletin genel ekonomisine ve politikasına uygun

olarak verilen görev ve/veya yetkiler kapsamında elektrik dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin,

hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde kontrolünü, denetimini, proje onay ve

tesis kabulünü, kamulaştırma işlemlerini yapmak ve koordinasyonunu sağlamak, gerektiğinde

elektrik enerjisinin dağıtım faaliyetlerini kârlılık ve verimlilik ilkesi çerçevesinde ticari, eko-

nomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek, dağıtım varlıklarını işletmek veya işletme

hakkını devretmektir.

(2) Teşekkül, bu amacı gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetleri yürütür;

a) İlgili mevzuat çerçevesinde elektrik dağıtım tesisleri için gerekli kamulaştırma iş-

lemlerini yapmak,

b) Genel aydınlatma ile ilgili verilen görevleri yapmak,

c) Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek denetim görevlerini bedeli

karşılığında yapmak,

ç) 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların

Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ile

24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında özel
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hukuk tüzel kişileri tarafından devralınıp işletilen dağıtım bölgeleri dâhilinde dağıtım tesisle-

rinin maliki sıfatıyla, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ile belirlenen esaslara göre gerekli iş ve

işlemleri yapmak,

d) Dağıtım şirketlerinin operasyonel şebeke ve yatırım faaliyetlerini; gereklilik, öncelik

ve karakteristik yönünden denetleme ile ilgili işlemleri yapmak,

e) Gerektiğinde ve/veya görev verildiğinde yurt içi ve/veya yurt dışında elektrik dağıtım

faaliyetleri yapmak veya yaptırmak, 

f) Hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetini arttırmak için gerekli Ar-Ge çalışmaları

yapmak ve yeni performans kriterleri belirlemek,

g) Proje kontrol ve onay, geçici ve kesin kabul işlemleri vb. konuları bedeli karşılığında

yapmak,

ğ) 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında

Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği kapsamında verilecek görevleri

yapmak, 

h) Laboratuvar ve eğitim tesisleri kurmak, dağıtım şebekesinde kullanılacak malzeme

ve teçhizatın şartnamelerini hazırlamak, şebekede kullanılacak malzeme veya teçhizatın uy-

gunluk değerlendirmesine ilişkin belgelendirme sürecini yürütmek ve tüm bunlarla ilgili

belge/sertifika verme işlemlerini yapmak, 

ı) Yurt içi ve yurt dışında şirket kurmak, şirkete ortak olmak veya şirketlerle işbirliği

yapmak,

i) Ulusal ve uluslararası dağıtım şirketlerine enerji danışmanlığı ve mühendislik faali-

yetleri yapmak,

j) Faaliyetleri ile ilgili belgeler/sertifikalar ve lisanslar almak ve/veya vermek,

k) Ulusal ve uluslararası alanda kamuya ve özel sektöre her türlü eğitimleri vermek ve

belgelendirmek, sertifika, mesleki yeterlilik yetki belgelerini tanzim etmek, gerektiğinde bu

işlemlerle ilgili hizmet alımı yapmak,

l) Dağıtım şirketlerinin talep etmesi halinde bedeli karşılığında her türlü destek hizme-

tini vermek,

m) Enerji sektöründe oluşan yıllık verileri değerlendirerek, yıllık veri ve istatistik kita-

bını hazırlamak,

n) Birim fiyat kitabını hazırlamak,

o) Faaliyet konuları ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapmak ve yaptırmak, buna

bağlı olarak, tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlamak,

ö) Faaliyet konularını gerçekleştirmek üzere diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği ve

koordinasyon faaliyetleri yapmak,

p) Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların faaliyetleri

ile ilgili olarak mevcut ve ileride doğabilecek, e-Devlet uygulamalarıyla da doğrudan ilgili bu-

lunan Bilgi Teknoloji  (BT) ve Operasyonel Teknoloji (OT) ile ilgili her türlü siber güvenlik,

sistem, yazılım, donanım, cihaz, lisans, patent, hak, proje ve benzeri diğer çalışmalarının ya-

pılması/yaptırılması ve bunlarla ilgili bedeli mukabili kullandırılması, 
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r) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından

tedarik etmek,

s) Faaliyet konuları ile ilgili olarak gerekli sistem ve makina teçhizat konularında araş-

tırma-geliştirme çalışmaları yapmak, yurt içi imkânlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları

imal etmek veya ettirmek, 

ş) Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkuller ile her türlü ayni ve fikri hakları

tasarruf etmek, menkul ve gayrimenkul satmak, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek,

t) Dağıtım varlıklarının sigortalanması ve güvence altına alınması ile ilgili faaliyetlerde

bulunmak,

u) Faaliyetlerini gerçekleştirirken hizmet alımı yapmak,

ü) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile verilen ve verilecek olan

diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek,

v) Faaliyetlerinin gerektirdiği diğer mevzuattan kaynaklanan işleri yapmak.

(3) Teşekkül yukarıda belirtilen amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya merkez ve

bağlı şirket, bölge müdürlükleri veya belirlenecek diğer birimler eliyle yapabilir ve/veya üçüncü

şahıslar aracılığı ile yerine getirir. 

(4) Bu maddenin ikinci fıkrasının (c) bendindeki yapılan faaliyetler için bedel alınması

uygulaması 2019 yılı başından itibaren başlar.

İKİNCİ KISIM

Teşekkül, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirakler

BİRİNCİ BÖLÜM

Teşekkül

Teşekkülün organları 

MADDE 7 – (1) Teşekkülün organları; Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. 

Teşekkül yönetim kurulu   

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, bir başkan ve beş üyeden oluşur.

(2) Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanıdır ve Bakanın teklifi üzerine ortak karar

ile atanır.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinden; ikisi Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı ol-

duğu Bakanın, ikisi teşekkül Genel Müdür Yardımcıları arasından Bakanın teklifi üzerine ortak

karar ile atanır.

(4) Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri ara-

sından görevlendireceği Genel Müdür Vekili Yönetim Kuruluna başkanlık yapar.

(5) Yönetim Kurulu sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını Genel

Müdüre devredebilir. Ancak; yetki devri yönetim kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.

Teşekkül yönetim kurulunun toplanması 

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı

günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek üyelere

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 14 Şubat 2018 – Sayı : 30332



bildirilir. Yönetim Kurulu  kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri

de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili

olarak önerge verebilirler ve önerge ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

(2) Yönetim Kurulu, Teşekkülün işleri gerektirdikçe ve ayda iki defadan az olmamak

üzere toplanır. Toplantı yapılması Başkanın talebi veya en az iki üyenin ortaklaşa verdikleri

yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim Kurulu,  ön-

ceden karar alınmak suretiyle başka bir yerde de toplanabilir.

(3) Teşekkülün Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplan-

tılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Teşekkül, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elek-

tronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.  Yapılacak

toplantılarda Teşekkül ana statüsünün bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya

destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını

Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye

tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf

çoğunluğu sağlamış sayılır. 

(5) Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çe-

kimser oy kullanılmaz. Ret oyu kullanan üye, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(6) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kul-

lanamazlar.

(7) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim

Kurulu üyeleri, varsa mazeretlerini toplantıdan önce Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmek

zorundadır. Ardarda iki toplantıya veya bir yıl içinde toplam dört toplantıya mazeretsiz olarak

katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine 233 sayılı KHK hükümlerine göre atama yapılır.

(8) Yönetim Kurulu Kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar def-

terine tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler

tarafından imzalanır.

(9) Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.

(10) Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına ba-

kılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanabilir.

Teşekkül Genel Müdürlüğü 

MADDE 10 – (1) Teşekkül Genel Müdürlüğü;

a) Genel Müdür,

b) Genel Müdür Yardımcıları,

c) Ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. 
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Teşekkül Genel Müdürü 

MADDE 11 – (1) Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik, görev, yetki ve sorum-

lulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili Kanun, 233 ve 399 sayılı KHK ile

diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

(2) Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül Yönetim Kurulunun alt mercilere devredileme-

yeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden

bir kısmını astlarına devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldır-

maz.

Teşekkül Genel Müdür Yardımcıları 

MADDE 12 – (1) Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki

ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili Kanun, 233 ve 399 sayılı

KHK ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Teşekkülün en çok 5 Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

(3) Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Genel Müdür tarafından belirlenir.

(4) Teşekkül Genel Müdür Yardımcılarının sayısı YPK Kararı ile değiştirilebilir.

Teşekkül birimleri 

MADDE 13 – (1) 233 ve 399 sayılı KHK ve bu Ana Statü hükümleri kapsamında Te-

şekkülün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül ana organizasyon şemasında

Daire Başkanlığı seviyesinin altındaki tüm kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Mü-

dürlük birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün Oluru ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.  Anı-

lan kademelere yapılacak atamalar da aynı usulle gerçekleştirilir. 

İKİNCİ BÖLÜM

Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

MADDE 14 – (1) Müesseselerin, Bağlı Ortaklık ve İştiraklerin kurulması, kaldırılması,

nitelikleri ve sair uygulanacak hükümler hakkında 233 ve 399 sayılı KHK ile Teşekkül Ana

Statüsü, Bağlı Ortaklık/İştirak Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan hallerde Türk

Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

MADDE 15 – (1) Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım

ve finansman programları, küçük tamamlama, idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler,

muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kâr dağıtımı, tasfiye ve

denetim konularında 233 sayılı KHK hükümleri uygulanır.

(2) Teşekkül, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak

yürütmek ve Bağlı Ortaklarının da aynı usul ve esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

(3) Teşekkül Bağlı Ortaklıkları da kapsayan Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Prog-

ramını 233 sayılı KHK hükümlerine göre hazırlayarak Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müste-

şarlığına sunar.

(4) Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarının işletme bütçeleri her bir hesap dönemi için Yıllık

Genel Yatırım ve Finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Ku-

rullarınca onaylanır.
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(5) Yıllık Yatırım ve Finansman Programında değişiklik yapılması halinde bu değişik-

liğe uygun olarak işletme bütçelerinde mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzelt-

meler yapılır.

(6) Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları, kesinleşen Yıllık Genel Yatırım ve Finansman Prog-

ramının ve işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kuruluşlara gönderir.

(7) Teşekkül, yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları;

Kalkınma Planı, Stratejik Plan ve bu kapsamdaki diğer plan ve programlara göre yaparak, pro-

jelerini hazırlar ve Bağlı Ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri de

ekleyerek, süresi içinde ilgili kuruluşlara gönderir.

(8) Teşekkül, Bağlı Ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusundaki

standardizasyonun sağlanması amacıyla teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Personele ilişkin hükümler 

MADDE 16 – (1) Teşekkül, Müessese ve  Bağlı Ortaklık personelinin istihdam şekilleri,

atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler,

yurt dışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekâlet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu

üyesi ve Tasfiye Kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda yürürlükteki yasal düzenlemeler

uygulanır. Ana statü değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni personel istihdamında

399 sayılı KHK hükümleri uygulanır.

Teşekkül ile TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler

MADDE 17 – (1) Teşekkül ile TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ arasındaki mali, idari ve tek-

nik konulardaki ilişkiler, teşekküllerin kendi aralarında ve Bakanlık koordinasyonunda düzen-

leyecekleri protokol esasları dâhilinde yürütülür. Protokol hükümlerinde anlaşmazlık çıkması

halinde Bakanlıkça verilecek karar geçerlidir.

(2) Teşekkül ile TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet

tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

Kaldırılan hükümler 

MADDE 18 – (1) Bu Ana Statünün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 19.12.2016 tarih

9222 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Ana

Sözleşmesi yürürlükten kaldırılmıştır.

KHK’nın uygulanması

MADDE 19 – (1) Bu Ana Statüde hüküm bulunmayan hususlarda 233 ve 399 sayılı

KHK hükümleri uygulanır.

Yürürlük 

MADDE 20 – (1) Bu Ana Statü Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 21 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu yürütür.
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Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANA STATÜSÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Ana Statünün amacı; Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim

Şirketi’nin (TEMSAN) faaliyet alanı ve görevleri, organları, teşkilat yapısı, müessese, bağlı

ortaklık, işletme ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenle-

mektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Ana Statü; TEMSAN’ın, faaliyet alanı ve görevleri, organları ve

teşkilat yapısı, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakleri, tasfiye, denetim, idarî, malî ve

personele ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Ana Statü, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüs-

leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hü-

kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Ana Statüde geçen;

a) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

b) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

c) Bağlı ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülüne veya

kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirket-

leri,

ç) İktisadi devlet teşekkülü "Teşekkül": Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda

ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsünü,

d) İşletme: Müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer

birimlerini,

e) İştirak: İktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı

ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları

anonim şirketleri,

f) Kamu iktisadi kuruluşu "Kuruluş": Sermayesinin tamamı Devlete ait olup tekel ni-

teliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulan ve

gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi

teşebbüsünü,

g) Kamu iktisadi teşebbüsü "Teşebbüs": İktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi ku-

ruluşunun ortak adını,

ğ) Kümelenme: Kendi aralarında bazı benzerlikler, bağlar veya çeşitli ticari ve üretimsel

ilişkiler bulunan işletme ve şirketlerin aynı coğrafi alanda faaliyetlerini gerçekleştirmesi yoluyla

kurdukları işbirliği gruplarını,
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h) KHK: 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki Kanun

Hükmünde Kararnameyi,

ı) Müessese: Sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi

kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler topluluğunu,

i) Sanayi İşbirliği Programı (SİP): Yenilik, yerlileşme ve/veya teknoloji transferinin

sağlanması amacıyla ilgili mevzuatında belirtilen SİP kategorileri altında gerçekleştirilen işlem

ve faaliyetleri,

j) TEMSAN: Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi’nin kısa adını,

k) Teşekkül: Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi’ni,

l) AR-GE: 4691 sayılı Kanunda tanımlandığı haliyle araştırma ve geliştirme, kültür, in-

san ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni

süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürü-

tülen yaratıcı çalışmaları,

m) ÜR-GE: Ürün geliştirme, mevcut bir ürünü veya o ürünün kullanılışını daha iyi hale

getirmek için yürütülen tüm çalışmaları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşekkülün Yapısı, Faaliyet Alanı ve Görevleri

Teşekkülün yapısı

MADDE 5 – (1) TEMSAN; tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu

sermayesi ile sınırlı bir iktisadi devlet teşekkülüdür. Teşekkülün teşkilat yapısı bu Ana Statü’nün

ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Teşekkül; 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu Ana Statü hükümleri saklı

kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabidir.

(3) Teşekkül; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu

ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

(4) Teşekkülün merkezi Ankara’dadır. Merkezin yeri Yüksek Planlama Kurulu kararı

ile değiştirilebilir.

(5) Teşekkülün sermayesi 275.000.000 TL (ikiyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olup,

sermayesinin tamamı Devlete aittir. Sermayesi, ilgili Bakanlığın teklifi üzerine Yüksek Plan-

lama Kurulu kararı ile değiştirilir.

(6) Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

(7) Teşekkül, Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile Başbakanlık veya diğer

bakanlıklarla ilgilendirilebilir.

Teşekkülün faaliyet alanı ve görevleri

MADDE 6 – (1) Devletin genel enerji politikası içinde ülke ekonomisine azami katkıyı

sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine göre yürütmek amacıyla teşkil edilen

Teşekkülün faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

a) Her çeşit türbin, generatör ve transformatörleri yapmak,

b) Her çeşit basınçlı kazan ve tanklar ile buhar kazanları yapmak,
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c) İnşaat işlerine ait projeleri hazırlamak, inşaat işlerini yapmak,

ç) Çelik konstrüksiyon işleri ve makine imalatları yapmak,

d) Elektrik nakil hattı ve emsali teçhizatlarının projelendirme, imal ve montajını yap-

mak,

e) Her türlü otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi ve kurulması işlerini anahtar

teslimi esasına göre yapmak,

f) Şalt merkezleri ve şalt cihazlarını, şalt sahaların projelendirilmesi, imali ve montaj

işlerini anahtar teslimi esasına göre yapmak,

g) Elektrik motorları ve pompalarını yapmak,

ğ) Enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek, ticaretini yap-

mak,

h) Enerji santrallerinin fizibilitesini çıkarmak, projelendirmek, ihtiyaç duyulan ekip-

manın imali ve tedarikini sağlamak başta olmak üzere enerji santrallerinin ihtiyaçlarına ilişkin

her türlü ticari faaliyeti yapmak, bu santralleri tesis etmek, müşavirlik ve gözetmenlik hizmeti

vermek, testlerini yapmak, devreye almak, her türlü bakım, onarım ve rehabilitasyon işlerini

yapmak,

ı) Enerji sektöründe üretim, iletim, depolama ve dağıtım tesisleri ile endüstriyel tesisler

için her türlü mal, hizmet danışmanlık ve yapım işlerini üstlenmek, bu tesislerde kullanılan

ekipmanlara ve sistemlere ait test, AR-GE ve ÜR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek,

i) Bakanlık tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanslı ve/veya lisanssız elektrik

üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini Bakanlık adına yürütmek,

j) Enerji sektöründe ihtiyaç duyulan akredite test laboratuvarı kurmak ve laboratuvar

hizmeti vermek,

k) Test ve imal edilmiş ürünlere rapor ve uygunluk belgesi düzenlemek ve bu konuda

kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre müşavirlik, danışmanlık, gözetmenlik, raporlama,

test ve benzeri hususlarda hizmet vermek,

l) Faaliyet alanına giren kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemlerle ve-

rilen görevler ve bu görevlerle ilgili olarak Yönetim Kurulunca uygun görülen faaliyetleri yap-

mak.

(2) Teşekkül, yukarıdaki faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için;

a) Teşekkülün amacı doğrultusunda gerekli plan ve programları hazırlar ve takip eder,

uygulama stratejilerini tespit eder ve gerçekleştirilmesini sağlar, bu hizmetlerin yerine getiril-

mesi ve geliştirilmesi için malî kaynakları temin eder ve bunları arttırır,

b) Müessese ve işletmelerin ihtiyaç duyacağı her türlü mal ve hizmetin yurt içi ve yurt

dışından alınması ile ilgili usul ve esasları belirler, müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirak-

lerde üretilen her türlü mal ve hizmetin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması ve satılması faa-

liyetini yürütür, yürüttürür, koordine eder.

c) Gayrimenkulleri tasarruf eder, kiralar, kiraya verir, kendisine ait veya üçüncü kişilerin

maliki oldukları taşınmazlar üzerinde ipotek, intifa ve irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti

ve sair hakları tesis eder. Diğer her türlü ayni, sınaî ve fikrî hakları üzerinde tasarruf yetkisine

sahiptir. Bu haklar ile ilgili olarak malî, ticarî ve iktisadî taahhütlere girer.
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ç) Müessese, bağlı ortaklık, işletme ve iştirakler arasında koordinasyonu sağlar, çalış-

maların verimli ve kârlı olarak yerine getirilmesinin şartlarını oluşturur ve bunların kanun, tü-

zük, kararname, yönetmelik, yönerge, kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde ge-

lişmelerini sağlayacak tedbirler alır ve verilen diğer işleri yapar,

d) Müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerce üretilecek ve satışa sunulacak ürünlerle ilgili

fiyat ve tarifeleri tespit eder,

e) Müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerin, işletme bütçesi tekliflerini faaliyet alanına

giren konularda aldıkları iştirak kararlarını inceleyerek onaylar, yatırımların genel ekonomi ve

enerji politikalarına uyumunu sağlar,

f) Döküm, dövme, işleme, imal, fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonları kurar

veya işletir,

g) Gerekli yedek parça, takım, makine ve teçhizatı ithal ve ihraç eder veya ettirir, satın

alır, kiralar, atıl olanları satar veya kiraya verir,

ğ) Kara nakliyatı için gerekli vasıtalar satın alır, ithal veya imal ettirir, kiralar veya ki-

raya verir,

h) İlgili mevzuat kapsamında, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak olan

ortaklıklara, şirketlere iştirak eder ve kurulmuş şirketleri ve teşebbüsleri tamamen veya kısmen

hibe veya devir alır,

ı) Faaliyet alanları ile ilgili olarak AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları yapar, bu amaçla yurt

içine ve yurt dışına personelini gönderebilir,

i) Faaliyet alanları ve Bakanlık tarafından verilen görevler ile ilgili olarak gerçek ve

tüzel kişilerle her türlü işbirliği ve teknoloji transferi sözleşmeleri imzalayabilir.

j) Taşınmaz malları ile kaynak ve irtifak haklarını ilgili kanun hükümleri uyarınca ka-

mulaştırma yetkisine sahiptir.

k) Kümelenme çalışmaları yapabilir, bu çalışmalara katılabilir, küme içerisinde işbirliği

ve ticaret yapabilir, SİP’e dahil olabilir.

(3) Teşekkül, amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya müessese, bağlı ortaklık,

işletme ve iştirak ve diğer birimleri eliyle de yerine getirir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Teşekkülün Organları

Teşekkülün organları

MADDE 7 – (1) Teşekkülün organları, yönetim kurulu ve genel müdürlüktür.

(2) Yönetim kurulu, Teşekkülün en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organıdır.

(3) Genel müdürlük, Teşekkülün yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.

Teşekkül yönetim kurulunun oluşumu

MADDE 8 – (1) Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.

(2) Genel müdür, yönetim kurulu başkanıdır. İlgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar

ile atanır.

(3) Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı

olduğu Bakanın, ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili Bakanın teklifi üzerine

ortak karar ile atanır.
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(4) Genel müdürün bulunmadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri ara-

sından görevlendireceği vekil yönetim kuruluna başkanlık yapar.

Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri, görev süreleri ve yönetim kurulunun

toplanması

MADDE 9 – (1) Teşekkül yönetim kurulu üyeliklerine atanacakların, Devlet memur-

luğuna atanabilme genel şartlarına sahip, yükseköğrenim yapmış ve teşekkülün faaliyet alanı

ile ilgili idari ve mesleki ihtisasa sahip olmaları şarttır. Ancak, ilgili Bakanın teklifi üzerine

atanan üyelerden birinde idari veya mesleki ihtisasa sahip olma şartı aranmaz.

(2) Teşekkül yönetim kurulu başkan ve üyeleri; bir başka teşebbüste yönetim kurulu

üyesi olamaz ve rakip kuruluşlar ile menfaat ilişkisi içinde bulunamaz.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi sona erenler tekrar

atanabilirler. Atandıkları usule göre görevlerinden alınabilirler. Süre dolmadan üyeliğin boşal-

ması veya üyelik için aranan niteliklerin ve şartların kaybedilmesi halinde, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere atama yapılır.

(4) Yönetim kurulunun toplantı yeri Teşekkülün merkezidir. Yönetim kurulu, önceden

karar almak kaydıyla bir başka yerde de toplanabilir.

(5) Yönetim Kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere

üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile

alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Toplantı günü

ile saatini de gösteren gündem yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilerek toplantıdan

en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik ya-

pılabilir.

(6) Yönetim Kurulu üyeleri de kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görü-

şülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler ve önerge en geç ilk yönetim

kurulu toplantısının gündemine alınır.

(7) Olağanüstü hallerde yönetim kurulu, beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen gündeme

göre genel müdürün daveti üzerine toplanabilir.

(8) Yönetim kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çe-

kimser oy kullanılamaz. Ret oyu kullanan üye, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

(9) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Yönetim

kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan evvel, mazeretlerini yönetim kurulu başkan-

lığına bildirmesi gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya

mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine kalan süreyi tamamlamak

üzere 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre atama yapılır.

(10) Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kul-

lanamazlar.

(11) Yönetim Kurulu kararları, noter tarafından onaylı karar defterine tarih ve sıra

numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından im-

zalanır.

(12) Yönetim Kurulu kararlarının en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza iş-

leminin tamamlanması gerekir.
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Teşekkül yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Kanun, KHK, tüzük, yönetmelik, kalkınma planı ve yıllık programlar ile bu Ana

Statü ve diğer düzenlemeler çerçevesinde Teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerinin

faaliyetlerini verimli ve kârlı olarak yerine getirmeleri için gerekli şartları oluşturacak esasları

ve işletme politikalarını, Teşekkülün vizyonunu, misyonunu, hedef ve stratejilerini belirlemek,

belirlenen amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

b) Teşekkülün idarî, malî ve teknik yönden düzenli, verimli ve etkin faaliyette buluna-

bilmesi için gerekli tedbirleri almak,

c) Teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmeler arasında koordinasyonu sağlayacak

kararları almak,

ç) Teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerine ait yıllık program, bilânço ve ne-

tice hesapları ile yıllık ve uzun vadeli çalışma programlarına uygun olarak hazırlanan faaliyet

raporlarını onaylayarak ilgili mercilere sunmak,

d) Teşekkülün, bağlı ortaklığın ve işletmelerinin yıllık çalışma programı ve performans

hedeflerini görüşüp karara bağlamak, çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve yılsonu faaliyet

raporunu onaylamak, performans hedeflerine ulaşma yeterliliğini değerlendirmek,

e) Teşekkül faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için Teşekkülün teşkilat ya-

pısını belirlemek ve gerekli organizasyonu ve çalışma usullerini belirleyerek ilgili yönetmelik

ve yönergelerin yürürlüğe girmesini sağlamak,

f) Genel müdürün teklifi üzerine, Teşekkül ana organizasyon şemasında, genel müdür

yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar genel müdürlük

üst birimlerinin kurulmasına veya kaldırılmasına karar vermek,

g) Genel müdürün teklifi üzerine, bağlı ortaklığın genel müdür yardımcıları, hukuk mü-

şaviri, daire başkanlıkları, müessese ve işletme müdürleri ile yönetim kademesindeki diğer per-

sonelin atamalarını yapmak,

ğ) Personele ilişkin hükümler başlıklı 32 nci maddedeki esaslar çerçevesinde, Teşekkül

ve bağlı ortaklık çalışanlarının ücretlerini tespit etmek,

h) Teşekkül, müessese, bağlı ortaklık ve işletme bünyesinde üretilen mal ve hizmet fi-

yatlarını tespit etmek,

ı) Teşekkülün ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin satın alma yetki

limitlerini belirlemek,

i) Teşekkülün ihtiyaçları için taşınmaz alınması, satılması, takas edilmesi, kamulaştı-

rılması, kendisine veya başkasına ait taşınmazlar üzerinde ipotek tesis edilmesi veya kaldırıl-

ması, kiralanması veya kiraya verilmesi, aynî ve fikrî hakların alınması ve satılmasına karar

vermek,

j) Genel Müdürlük çalışmalarını izlemek.

(2) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü sınırlarını açık-

ça belirterek Genel Müdüre devredebilir. Ancak yetki devri Yönetim Kurulunun sorumluluğunu

kaldırmaz.
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Genel Müdürlük

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük;

a) Genel Müdür,

b) Genel müdür yardımcıları,

c) Ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden,

oluşur.

Genel müdürün görevleri ve yetkileri

MADDE 12 – (1) Genel müdürün görevleri ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

a) Teşekkülü; kanun, tüzük, yönetmelik ve bu Ana Statü hükümleri ile yönetim kurulu

kararları doğrultusunda yönetmek,

b) Teşekkülü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek ve temsil

yetkisini gerektiğinde devretmek,

c) Bağlı ortaklığın genel müdür yardımcıları, hukuk müşaviri, grup müdürleri, müessese

ve işletme müdürleri ile yönetim kademesindeki diğer personelin atanmalarını yönetim kuru-

luna teklif etmek,

ç) Teşekkülün kaynaklarının Teşekkülün amaç ve hedefleri doğrultusunda verimlilik

ve kârlılık esaslarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,

d) Teşekkül ana organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarından sonraki birinci

ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar Genel müdürlük üst birimlerinin kurulması veya

kaldırılmasını yönetim kuruluna teklif etmek; üçüncü ve daha alt kademede yer alan görevlere

kadar birimler ile müessese ve işletmelerdeki birimlerin kurulması, değiştirilmesi veya kaldı-

rılmasını onaylamak,

e) Genel müdür yardımcılarının iş bölümünü belirlemek,

f) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini ve zamanını belirlemek, toplantıları idare

etmek,

g) Yönetim Kurulu kararlarının zamanında ve etkinlikle yerine getirilmesini sağlamak

ve genel müdürlük faaliyetleri hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek,

h) Teşekkülün ihtiyaçları yazılım ve diğer ürünlerin satın alınması ve kiralanması ile

hizmet alımına karar vermek.

(2) Genel müdür, yönetim kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek ver-

diği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına dev-

redebilir. Ancak, yetki devri genel müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

(3) Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre belirtilen mercilerden izin alınmasını

gerektiren konularla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.

Genel müdür yardımcılarının atanması

MADDE 13 – (1) Teşekkülün faaliyet konusuna uygun yeterli sayıda genel müdür yar-

dımcısı bulunur.

(2) Genel müdür yardımcısı sayısı Yüksek Planlama Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

(3) Teşekkül genel müdür yardımcılarının atanması, nitelikleri, görev yetki ve sorum-

lulukları hakkında personel ile ilgili kanun, KHK ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(4) Genel müdür yardımcıları; ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.
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Genel müdür yardımcılarının görevleri ve yetkileri
MADDE 14 – (1) Genel müdür yardımcıları,
a) Teşekkül faaliyetlerini genel müdür adına ve genel müdürün emir ve talimatlarına

göre yerine getirmek,
b) Koordinasyonuna verilen görevlerin zamanında ve etkin olarak yerine getirilmesini

sağlamak, gerekli talimatları vermek ve uygulanmasını sağlamakla,
görevli ve yetkilidirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Müesseseler

Müesseselerin kurulması ve nitelikleri
MADDE 15 – (1) Sermayesinin tamamı Teşekküle ait işletmeler müessese halinde teş-

kilatlandırabilir.
(2) Müesseselerin kurulması, kaldırılması, diğer müesseselerle birleştirilmesi, çalışma

konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya azaltılması, iş-
letme müdürlüğüne dönüştürülmesi; Teşekkül genel müdürünün teklifi ve yönetim kurulunun
kararıyla olur.

(3) Müesseseler, Teşekkül yönetim kurulunun görüşü alınarak ilgili Bakanlığın teklifi
üzerine Yüksek Planlama Kurulu kararı ile bağlı ortaklık veya iştirak haline getirilebilir.

(4) Müesseseler, statülerinin ticaret sicillerine kayıt ve ilanı ile tüzel kişilik kazanır.
(5) Müesseselerin statüsünde, müessesenin ticaret unvanı, çalışma alanı, idare merkezi,

tahsis edilmiş sermayesi ve sorumluluğunun sermayesi ile sınırlı olduğu hususlar yer alır.
(6) İşletmelerin müessese; müesseselerin bağlı ortaklık haline getirilmesine ve benzeri

her türlü yapı değiştirmeye ait işlemler her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
(7) Müesseseler, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede saklı tutulan hususlar dı-

şında özel hukuk hükümlerine tabidir.
(8) Müesseseler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2886 sayılı

Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.
Müesseselerin organları
MADDE 16 – (1) Müesseselerin organları; yönetim komitesi ve müessese müdürlü-

ğüdür.
(2) Yönetim komitesi, müessesenin en yüksek seviyede karar organıdır.
(3) Müessese müdürlüğü, müessesenin yetkili ve sorumlu yürütme organıdır.
Müessese yönetim komitesi
MADDE 17 – (1) Yönetim komitesi bir başkan ve dört üyeden oluşur.
(2) Yönetim komitesinin başkanı müessese müdürüdür.
(3) Yönetim komitesinin üyeleri müessesenin üst seviyedeki yöneticileri arasından, te-

şebbüs genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulunca atanır.
(4) Müessese yönetim komitesi üyeliklerine atanacakların, teşebbüs yönetim kurulu

üyelerinin nitelik ve şartlarına sahip olmaları gerekir.
Yönetim komitesinin görev ve yetkileri ile toplanması
MADDE 18 – (1) Yönetim komitesi; Teşekkülce tespit edilen esaslara, işletme bütçesi

ve programlara uygun olarak, verimlilik ve kârlılık ilkeleri doğrultusunda müessesenin yöne-
timini sağlayacak kararları almakla görevli ve yetkilidir.
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(2) Toplantı yeri müessese merkezidir. Teşekkül genel müdürünün izni ve müessese ile
ilgili başka bir yerde de toplanabilir.

(3) Yönetim komitesi, başkanın daveti üzerine ayda iki defadan az olmamak üzere üye
tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem başkan
tarafından tespit edilerek toplantıdan en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim ko-
mitesi kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir.

(4) Yönetim komitesi üyelerinden en az ikisinin, görüşme konularını gösteren yazılı
önergesi üzerine belli günler dışında da toplantı yapılabilir.

(5) Yönetim komitesi, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını ço-
ğunlukla alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış olur.

(6) Yönetim komitesinden karar alınmasını gerektiren konulara ait teklifler müessese
müdürü tarafından komiteye getirilir ve gündeme alınır.

(7) Yönetim komitesi başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları esastır. Ma-
zereti olanların durumları toplantıya ait tutanakta belirtilir.

(8) Olağanüstü hallerde üçüncü fıkrada belirtilen gündeme göre başkanın daveti üzerine
toplanabilir.

(9) Müessese müdürü herhangi bir yönetim komitesi kararının uygulanmasında ciddi
sakıncalar gördüğü ve bu kararda komitece ısrar edildiği takdirde, konunun önce Teşekkül
genel müdürü tarafından incelenmesini isteyebilir. Genel müdür gerekli görürse konunun Te-
şekkül yönetim kurulunca incelenerek kesin çözüme kavuşturulmasını ister. Bu hususta Teşek-
kül genel müdürünün talimatı alınıncaya veya Teşekkül yönetim kurulu karar verinceye kadar
yönetim komitesi kararı uygulanmaz. Teşekkül genel müdürünün talimatına veya Teşekkül yö-
netim kurulu kararına uyulması zorunludur.

Müessese müdürü
MADDE 19 – (1) Müessese müdürü, Teşekkül genel müdürünün teklifi üzerine yönetim

kurulunca atanır.
(2) Müessese müdürü olarak atanabilmek için en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşla-

rında olmak üzere toplam asgari sekiz yıl başarı ile çalışmış olmak ve genel müdürde aranan
diğer niteliklere sahip bulunmak gerekir.

Müessese müdürünün görev ve yetkileri
MADDE 20 – (1) Müessese müdürü; müesseseyi, kanun, tüzük, yönetmelik hükümleri

ile Yönetim kurulu ve yönetim komitesi kararları doğrultusunda yönetir.
(2) Müessese müdürü, idare ve yargı mercilerinde ve üçüncü kişilere karşı müesseseyi

temsil eder. Temsil yetkisini gerektiğinde devredebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşletmeler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

İşletmelerin kuruluşu
MADDE 21 – (1) İşletmeler, Teşekkül genel müdürünün teklifi ve yönetim kurulunun

kararı ile kurulur.
Bağlı ortaklıkların kuruluşu
MADDE 22 – (1) Bağlı ortaklıklar;
a) Bir müessesenin bağlı ortaklık haline getirilmesi,
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b) Teşekkülün, iştiraklerdeki hissesinin yüzde ellinin (% 50) üstüne çıkması,

c) Teşekkülün, sermayesinde yüzde elliden (% 50) fazla hisseye sahip olduğu yeni bir

şirket kurulması,

şeklinde oluşur.

(2) Mevcut müesseselerin veya işletmelerin bağlı ortaklık haline getirilmesi Yüksek

Planlama Kurulu, yeni bağlı ortakların kurulması ise Bakanlar Kurulu Kararı ile olur.

Bağlı ortaklıklara uygulanacak hükümler

MADDE 23 – (1) Sermayelerinin en az yüzde doksanbiri (% 91) Teşekküle ait olan

bağlı ortaklıkların genel kurulu ve denetçileri bulunmaz.

(2) Özel kesim; bağlı ortaklıktaki hisse oranı yüzde yirmi (% 20) ile yüzde kırk (% 40)

arasında ise yönetim kurulunda bir üye, yüzde kırk (% 40) ve daha fazla ise iki üye bulundurma

hakkına sahip olur.

(3) Bağlı ortaklık genel müdürü hariç, Teşekkülün payını temsil etmek üzere atanmış

olan bütün yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir bağlı ortaklık veya iştirakte yönetim,

denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

(4) Teşekkülü temsilen, bağlı ortaklık yönetim kurulu üyesi olarak görev alacakların

hisse senedi verme yükümlülüğü, Teşekkül tarafından yerine getirilir.

(5) Yönetim kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Ana sözleşme ve yürürlükteki

Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

(6) Bağlı ortaklık genel müdürü, Teşekkül ve bağlı ortaklık yönetim kurulunca alınan

kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle

yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

(7) Bağlı Ortaklıkların kadrolarına, bağlı ortaklık yönetim kurulunun kararı ve Teşek-

külün izni ile atama yapılır. Teşekkül ile bağlı ortaklıklar veya bağlı ortaklıkların kendi arala-

rındaki personel nakli, karşılıklı olarak muvafakat alınmak kaydıyla Teşekkülün izni ile ya-

pılır.

(8) Teşekkül, bağlı ortaklık ve iştiraklere işletme organizasyonları ile bütçeleri, faaliyet

raporları, plan ve programları ve işletme ile ilgili malî, idari, ticarî, hukukî ve teknik konularda

yardımcı olur.

(9) Teşekkül, bağlı ortaklıklar için her türlü krediyi alabilir, kefalet ve garanti verebilir,

finansal yardımda bulunabilir, bunun için gerekli tedbir ve kararlar alabilir. Bunların satışla-

rından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, devir ve ciro edebilir.

(10) Bağlı ortaklıkların yıllık periyodik teftişleri Teşekkül tarafından yerine getirilir.

Teşekkül gerektiğinde bağlı ortaklıklarda inceleme ve soruşturma yapabilir.

(11) Bağlı ortaklık, Teşekkül yönetim kurulu tarafından tespit edilen yatırım, plânlama

ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu, genel müdürü ve atamalar

MADDE 24 – (1) Bağlı ortaklıkların yönetim kurulu, genel müdür dahil beş üyeden

oluşur.

(2) Bağlı ortaklıkların genel müdürleri ile kamu kesimini temsil eden yönetim kurulu

üyelerinde, Teşekkül genel müdürü ve yönetim kurulu üyeleri için öngörülen nitelik ve şartlar

aranır.
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(3) Genel müdür, ilgili bakanın teklifi üzerine ortak kararla atanır. Bağlı ortaklık genel

müdürü aynı zamanda yönetim kurulunun başkanıdır.

(4) Yönetim kurulunun en çok iki üyesi, özel kesimi oluşturan ortaklıkların hisselerinin

her yüzde yirmisi (% 20) için yönetim kurulunda bir temsilci bulundurma hakkına sahip ol-

dukları dikkate alınarak genel kurulca seçilir.

(5) Yönetim kurulunun, genel müdür ile özel kesim temsilcilerinin dışında kalan ve Te-

şekkülü temsil edecek üyelerinden biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu bakan, diğerleri

Teşekkülün ilgili olduğu bakan tarafından atanır.

(6) Bağlı ortaklık genel müdür yardımcıları Teşekkül yönetim kurulu tarafından atanır.

Bağlı ortaklık denetçilerinin seçimi

MADDE 25 – (1) Bağlı ortaklıkların denetim kurulu üç üyeden oluşur.

(2) Özel kesimi oluşturan hisselerin toplam olarak yüzde yirmiyi (% 20) geçmesi ha-

linde; özel kesimi temsil eden üyeler, kendi aralarında oya katılanların çoğunluğu ile bu kesimi

temsilen bir üye seçerler.

(3) Denetim kurulunun geri kalan iki üyesinden biri ilgili bakanlık, diğeri Hazine Müs-

teşarlığının Bağlı Olduğu Bakan ve gerektiğinde üçüncü üye Teşekkül tarafından kendi men-

supları arasından ya da dışarıdan atanır.

(4) Denetçilerde, yönetim kurulu üyesi için gerekli nitelik ve şartlar aranır. Ancak, de-

netçilerden birinde mesleki ihtisas şartı aranmayabilir.

Bağlı ortaklık yönetim kurulunun ibrası

MADDE 26 – (1) Bağlı ortaklıkların, bilânço ve kâr-zarar cetvellerini hazırlamaları ve

en geç Mart ayı sonuna kadar Sayıştay’a göndermeleri zorunludur.

(2) Sayıştay’ın bağlı ortaklığa ilişkin raporunu hazırlaması ve en geç Mayıs ayı sonuna

kadar Teşekküle ve bağlı ortaklığa göndermesi gerekir.

(3) Bağlı ortaklık genel kurulu en geç haziran ayının sonuna kadar toplanır ve Sayış-

tay’ın raporunu da dikkate alarak, kararlarını verir.

(4) Genel kurul kararlarına ilişkin tutanak üç iş günü içinde Sayıştay’a gönderilir. Sa-

yıştay bağlı ortaklık genel kurulunca alınan kararı, Teşekkül hakkında düzenleyeceği raporda

değerlendirir.

İştiraklerin teşkili ve nitelikleri

MADDE 27 – (1) Teşekkül veya bağlı ortaklığın bir anonim şirkete iştiraki, Teşekkülün

önerisi üzerine Yüksek Planlama Kurulu kararı ile yapılır.

(2) Bir anonim şirkete iştirak için Teşekkül veya bağlı ortaklığın şirket sermayesine ka-

tılma payının en az yüzde on beş (% 15) olması gerekir. Bu oran ortaklığın sermaye artırması

halinde de yüzde on beş (% l5)'den aşağı düşürülemez.

(3) Aynı iştirake birden fazla bağlı ortaklık katılamaz.

(4) Teşekkül iştiraklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti Teşekküle, bağlı ortaklık işti-

raklerine ait hisse senetlerinin mülkiyeti ise bağlı ortaklığa aittir.

İştiraklerin yönetimi

MADDE 28 – (1) Teşekkül ve bağlı ortaklıklara ait iştiraklerin yönetim kurullarında,

Teşekkül ve bağlı ortaklığı temsilen her yüzde onbeş (% 15) hisse için en az bir üye bulundu-

rulur. KHK’nın geçici 2 nci maddesi hükümleri saklıdır.
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(2) Teşekkül ve bağlı ortaklık temsilcileri, Teşekkülün veya bağlı ortaklığın kendi men-

supları arasından ve imkân dâhilinde iştirakin bulunduğu yere en yakın Teşekkül veya bağlı

ortaklık birimi içinde veya dışarıdan Teşekkül veya bağlı ortaklığın yönetim kurulunun göste-

receği adaylar arasından seçilirler.

(3) Teşekkül veya bağlı ortaklık, 30 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen Türk

Ticaret Kanunu gereğince ortakların haiz oldukları bütün haklara sahiptir.

(4) Teşekkül ve bağlı ortaklığa ait iştiraklerin bilânço ve netice hesapları, Teşekkül ve

bağlı ortaklıkların yıllık faaliyet raporlarına eklenir.

(5) Teşekkül ve bağlı ortaklığın herhangi bir iştirakindeki hisse oranı % 20 ve daha az

ise en az bir, % 20’den fazla ise en az iki denetçi bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

Plan, program, bütçe, gelir ve giderler, bilânço, netice hesapları ve faaliyet raporları

MADDE 29 – (1) Teşekkül, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere

dayalı olarak yürütmek ve bağlı ortaklıklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yüküm-

lüdür.

(2) Teşekkülün bağlı ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman prog-

ramı takvim yılı başından en az yetmiş beş gün önce Bakanlar Kurulunca karara bağlanır.

(3) Teşekkül ve bağlı ortaklıkların işletme bütçeleri, her hesap dönemi için, yıllık genel

yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve yönetim kurulunca

onaylanır. İlgili Bakanlığın veya Teşekkülün gerekli görmesi durumunda daha uzun devreler

için işletme bütçesi hazırlanabilir.

(4) Yıllık yatırım ve finansman programlarında değişiklik yapılması halinde, bu deği-

şikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde de gerekli düzeltmeler yapılır.

(5) Teşekkül ve bağlı ortaklıkların, kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman prog-

ramlarının birer örneği; Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığa, Kalkınma Bakanlığına,

Sayıştay’a ve ilgili bakanlıklara, işletme bütçeleri ise Genel Müdürlükçe ilgili Bakanlığa ve

Sayıştay’a gönderilir.

(6) Teşekkül, kalkınma planına göre yapılması gereken yatırımlara ait malî, ekonomik

ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve bağlı ortaklıklarının aynı esaslar

çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce ilgili Bakan-

lığa ve Kalkınma Bakanlığına gönderir.

(7) Teşekkül; Bağlı ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusunda stan-

dardizasyonun sağlanması amacı ile teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlar.

(8) İlgili Bakanlık Teşekkül ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incele-

meleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dâhil edilmek üzere aynı

yılın haziran ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu

Bakanlığa gönderir.

(9) Projesi hazır olmayan yatırıma başlanamaz.

(10) Bilânçolar ve netice hesapları, İktisadi Devlet Teşekkülleri Tekdüzen Muhasebe

Sistemine göre belirlenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı izleyen üçüncü ayın sonuna

kadar hazırlanır ve faaliyet raporlarıyla birlikte Sayıştay’a gönderilir.
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Tasfiye

MADDE 30 – (1) 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındaki müessese,

bağlı ortaklık, işletme ve işletme birimlerinin ve iştiraklerin tasfiyesi, devir, satış ve işletme

haklarının verilmesi kararı Yüksek Planlama Kurulu tarafından verilir, bu karar 2983 sayılı Ta-

sarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkındaki Kanunun öngördüğü

esaslara göre yine Yüksek Planlama Kurulu tarafından yürütülür.

(2) Tasfiye, devir, satış ve işletme haklarından elde edilerek Hazineye aktarılan hâsılaya

karşılık, tasfiye, devir, satış veya işletme hakkının verilmesi işlemine tabi değerlerin Teşekkül

hesaplarında kayıtlı değeri, Teşekkülün veya bağlı ortaklığın sermayesinden tenzil edilir.

(3) Gerçek ve tüzel kişilerin Türk Ticaret Kanunundan doğan hakları saklıdır.

Denetleme

MADDE 31 – (1) Teşebbüsler, müesseseler ve bağlı ortaklıklar, Sayıştay’ın malî, idarî

ve teknik yönden sürekli denetimine tabidir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personele ilişkin hükümler

MADDE 32 – (1) Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklık personeli hakkında 233 sayılı

Kanun Hükmünde Kararname ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejimi esaslarını dü-

zenleyen 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır.

Diğer haklar ve görevler

MADDE 33 – (1) Teşekkülün amaç ve faaliyet alanı, Hazineye intikal eden hisse se-

netleri, diğer haklar, tahvil çıkarma ve diğer konularda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

hükümleri uygulanır.

Kaldırılan Hükümler

MADDE 34 – (1) 07/08/2015 tarihli 8879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ya-

yımlanan Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi yürürlükten kaldı-

rılmıştır.

Ana statüye aykırı olmayan hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Ana Statüye aykırı olmamak üzere Türkiye Elektrome-

kanik Sanayi Anonim Şirketi’nin mevcut yönetmelik, yönerge ve sirküleri yenileri yürürlüğe

girinceye kadar devam eder.

(2) Teşekkülün, bu Ana Statünün yayımlanmasından önce iştirak ettiği şirketlerdeki hu-

kuki durumu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesindeki hakları geçerliliğini korumaya devam

eder.

Yürürlük

MADDE 35 – (1) Bu Ana Statü Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36 – (1) Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim

Şirketi Yönetim Kurulu yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/294 

KARAR NO : 2017/261 

DAVACI  : K.H 

MÜġTEKĠ : MEHMET ALĠ AYVAZ, Halil Ġbrahim ve Emine oğlu, 19/05/1977 

ĠSTANBUL doğumlu, TRABZON, BEġĠKDÜZÜ, Takazlı Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı. Sultançiftliği Mah. 26 Sok. No:3/8 Sultangazi / 

ĠSTANBUL adresinde oturur. T.C. Kimlik No: 37214147818 

SANIK : MEHMET SERDAR ÖZTÜRK, Hasan ve Saniye oğlu, 10/07/1986 

ĠSTANBUL doğumlu, ĠSTANBUL, FATĠH, ĠskenderpaĢa Mah./köy 

nüfusunda kayıtlı. 100. Yıl Mah. 2215 Sok. No: 19/2 Bağcılar 

ĠSTANBUL adresinde oturur. Evli, 2 çocuklu, okuryazar, Ģoför T.C. 

vatandaĢı. T.C. Kimlik No: 47068317466 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik, BiliĢim Sistemleri Banka veya Kredi 

Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 

SUÇ TARĠHĠ  : 14/05/2015 

Sanık MEHMET SERDAR ÖZTÜRK hakkında mahkememizde yapılan açık duruĢma 

sonunda; 

HÜKÜM ÖZETĠ: 

Sanık MEHMET SERDAR ÖZTÜRK hakkında Dolandırıcılık suçundan Beraatine, 

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 5237 sayılı Yasanın TCK 204/1, 62, 5 3/1, 2, 3, 231/5, 231/8 

maddeleri gereğince 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına cezasına 

hükmedilmesine karar verilmiĢtir. 

Gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanık MEHMET SERDAR ÖZTÜRK'e tebliğ 

edilemediğinden 7201 sayılı yasanın 28, 29, 30, 31 ve CMK 291. maddeleri gereğince ilanen 

tebliğine karar verilmiĢtir. 

CMK 291. maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanığın veya vekilinin 7 gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 

tutulacak tutanak ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına iliĢkin karar yönünden Bakırköy 

9. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna, beraat kararı yönünden Ġstanbul Bölge Adliye 

Mahkemesine istinaf yolu için baĢvurulabileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin RESMĠ GAZETE'de yayınından itibaren (15) gün 

içerisinde sanık veya vekili tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde gerekçeli kararın 

sanığa tebliğ edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı hususu, tebliğ 

yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 581/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET ARITMA TESĠSĠNĠN YAPIM KARġILIĞI 

ĠġLETĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Bilecik İli Belediye Başkanlığından: 

Madde 1 - Ġhale konusu olan iĢin niteliği, yeri ve miktarı: 

―En Az 4.500 m3/gün Evsel Nitelikli Atık Suyun Arıtılması Ġçin Elektroflokülasyon 

Prosesli 2 Adet Atıksu Arıtma Tesislerinin Yüklenici Tarafından Hürriyet Mahallesinde (3.250 

m3/gün) Onaylı Projesine, Ertuğrul Gazi Mahallesinde (1.250 m3/gün) Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğüne Onaylatılmak ġartıyla Avan Projesine Uygun Olarak Kurulması, Çevre Ġzinlerinin 

Alınarak 12 Yıl Süreyle ĠĢletilmesi, ĠĢletim Süresinin Bitiminde Tesislerin ÇalıĢır Vaziyette 

Belediye Bırakılması ĠĢi‖dir. 

Söz konusu 2 adet arıtma tesisi aĢağıda yazılı yerlerde kurulacaktır. 

- 3.250 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi Mülkiyeti Belediyemize Ait 324 Ada  

2 Parsel‘de, 

- 1.250 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi Mülkiyeti Belediyemize Ait 3194 sayılı 

Ġmar Kanununun 18. maddesi uyarınca kamuya terk edilen X: 498239,681 Y: 4443425,221  

X: 498356,031 Y: 4443393.014 X: 498382.079 Y: 4443514.647 X: 498269.954 Y: 4443549.352 

koordinatları arasında kalan alan‘da. 

Madde 2 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri (ihale dokümanı), Bilecik Belediye BaĢkanlığının Ġstiklal Mahallesi 

Ertuğrulgazi Caddesi 7   11100 - Bilecik Merkez/Bilecik adresindeki görevli Onur KAVUġTU 

veya Osman ERGEN‘den satın alınabilir. Veya aynı adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, 

ihaleye teklif verecek olanların, Ġdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. 

Madde 3 - Ġhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 

Ġhale, Bilecik Belediyesinin Ġstiklal Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi 7   11100 - Bilecik 

Merkez/Bilecik adresindeki Encümen Toplantı Salonunda 27/02/2018 tarih ve Saat: 14.30‘da, 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 37. maddesi (kapalı teklif usulü) gereğince yapılacaktır. 

Madde 4- Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 

ĠĢin geçici teminatı, bu iĢ için belirlenen yatırım maliyeti olan KDV hariç 9.649.834,55-TL‘sının 

% 3‘ü olan 289.496.-TL (Ġkiyüzseksendokuzbindörtyüzdoksanaltılira) dır.  

Madde 5 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri: 

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

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

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Örneği ihale dokümanı içinde yer alan teklif mektubu, 

ç) Geçici teminat olarak kabul edilebilecek nakit teminatların Bilecik Belediye 

BaĢkanlığının Vakıflar Bankası Bilecik ġubesi TR 28 0001 5001 5800 7293 6061 72 no‘lu 

hesabına yatırıldığını gösteren makbuz, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

f) SGK‘na ve Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale tarihinden en az 15 gün önce 

temin edecekleri belge. ĠĢ ortaklığında her iki ortağında bu belgeleri sunma zorunluluğu vardır. 

g) Ġhale dokümanının alındığına dair makbuz, 

h) Ġstekliler en az 200.000.-TL (ĠkiyüzbinTürkLirası) ödenmiĢ sermayeye sahip olmalıdır. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimde bulunan firmalardan en az bir tanesinin bu 

Ģartı sağlaması gerekir. 

ı) Elektroflokülasyon prosesli evsel atıksu arıtma tesisi yapmıĢ olduklarını gösteren en az 

2.500 m3/gün kapasiteli veya 2.000.000.-TL bedelli tek sözleĢmeye dayalı iĢ bitirme belgesi 

sunulması gereklidir. 

Ortak giriĢimlerde ortakların ayrı ayrı veya sadece biri tarafından bu Ģartın sağlanması 

yeterli sayılacaktır. 

Madde 6 - Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar 

nereye verileceği: 

Teklifler, 20/02/2018 tarihi, mesai saat 10:00 kadar Bilecik Belediyesinin Ġstiklal 

Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi No: 7   11100 - Bilecik Merkez/Bilecik adresinde, Fen ĠĢleri 

Müdürlüğünde görevli Osman ERGEN veya Onur KAVUġTU‘ya teslim edilecektir.  

Ġlan olunur. 1389/1-1 

—— • —— 
ANA HAVA DEPOSU SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/58313 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin  

     niteliği, türü ve miktarı : 80 Adet ana hava deposu teknik Ģartname, teknik bilgi 

ve resimlere göre imal ettirilmek suretiyle satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 28/02/2018 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

28/02/2018 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1382/1-1 
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ZEYĠLNAME 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2018/9376 

Dosya No : 2018/02-HĠZ-9376 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi 

Dairesi BaĢkanlığı 

b) Adresi : EÜAġ Genel Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetimi 

Dairesi BaĢkanlığı 

  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Çankaya/ 

ANKARA 

c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00-2318 

d) Faks numarası : 0 312 212 17 48 

2 - Ġhale konusu iĢin adı,  

     niteliği, türü ve miktarı : AfĢin-Elbistan Kömür Havzası AfĢin-HB Sektörü Ön 

Fizibilite Raporu Hazırlanması ve AfĢin-G Sektörü 

Kaynak Raporu DanıĢmanlık Hizmet Alımı ĠĢi 

17.01.2018 tarihinde T.C. Resmi Gazete‘nin 30304 sayı 83. sayfasında ihale ilanı 

yayımlanan ―AfĢin-Elbistan Kömür Havzası AfĢin-HB Sektörü Ön Fizibilite Raporu 

Hazırlanması ve AfĢin-G Sektörü Kaynak Raporu DanıĢmanlık Hizmet Alımı ĠĢi‖ne ait idari 

Ģartnamenin 7.1.ı. maddesinde yapılan değiĢiklik aĢağıda belirtilmiĢtir.  

Ġlan olunur. 
 

DeğiĢen Madde Eski Hali Yeni Hali 

Ġdari ġartname 

7.1.ı. maddesi 

ı) Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif 

verilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının 

her bir ortağı tarafından 7.1. 

maddesinin (d) bendinde yer alan 

belgenin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi 

ortağı tarafından, iĢ deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması 

halinde, bu ortak (g) bendindeki 

belgeyi de sunmak zorundadır. 

ı) Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif 

verilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının 

her bir ortağı tarafından 7.1. 

maddesinin (a) ve (d) bendinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi 

ortağı tarafından, iĢ deneyimini 

göstermek üzere sunulan belgenin 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla 

hissesine sahip ortağına ait olması 

halinde, bu ortak (g) bendindeki 

belgeyi de sunmak zorundadır. 

 1428/1-1 
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KADIKÖY BELEDĠYESĠ'NĠN HĠSSEDARI OLDUĞU BĠR ADET TAġINMAZ MAL, KAT 

KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILMASI ĠġĠ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kadıköy Belediye Başkanlığından: 

Kadıköy Ġlçesi, ZühtüpaĢa Mahallesi, 89 pafta, 426 Ada, 7 parsel sayılı, 1286,81 m2 

yüzölçümlü taĢınmazın Kadıköy Belediyesinin hissesine düĢen 498,36 m2lik kısmı ile ilgili olarak 

mevcut imar durumu Ģartlarına göre; Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yaptırılması ve yapılacak inĢaatın %75 

Kadıköy Belediyesine, %25 Yüklenici firmaya kalacak Ģekilde bölüĢtürülmesi esasına göre 

17.692.600,00.-TL Muhammen Bedel üzerinden yüklenici tarafından inĢa edilecek Zemin + 14 

Normal Katlı binanın 1. Normal Katındaki 1 ve 2 nolu, 2. Normal Katındaki 3 ve 4 nolu, 4. 

Normal Katındaki 8 ve 9 nolu, 5. Normal Katındaki 12 nolu, 6. Normal Katındaki 15 nolu, 7. 

Normal Katındaki 18 nolu, 10. Normal Katındaki 26 nolu ve 11. Normal Katındaki 28 nolu olmak 

üzere toplam 773,71 m2 emsal alanlı 11 adet dairenin kabulü ve bu alanın sabit kalması koĢuluyla 

teklifler 250.000,00.-TL bedel üzerinden artırma yapılacak Ģekilde ihale edilecektir. Geçici 

Teminat 530.778,00.-TL, dosya satıĢ bedeli 1.000,00 TL.‘dir. 

Yukarıda muhammen bedeli ile teminat miktarı yazılı olan taĢınmaz mal kat karĢılığı 

inĢaat yaptırılması ve yapılacak inĢaatın %75 Kadıköy Belediyesine, %25 Yüklenici firmaya 

kalacak Ģekilde bölüĢtürülmesi iĢinin ihalesi 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi 

uyarınca kapalı teklif (artırma) usulü ile 27.02.2018 Salı günü saat: 14.00‘de Fahrettin Kerim 

Gökay Caddesi, No: 2 Kadıköy - Ġstanbul adresinde bulunan Kadıköy Belediyesi Encümeni 

toplantı salonunda, Kadıköy Belediye Encümenince yapılacaktır. ġartnamelerdeki kayıtlar 

uyarınca ihale edilecek olan kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢine ait Ģartnamelere iliĢkin dosyalar 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye girmek için Ģartnamelere havi dosya Emlak 

ve Ġstimlak Müdürlüğünden ihale saatine kadar, 1.000,00.-TL bedel karĢılığında alınabilir. 

Ġsteklilerin; 

a- Kanuni Ġkametgah, (onaylı) 

b- Nüfus sureti, (onaylı) 

c- ġirket adına gireceklerin noter tasdikli imza sirküleri ile Ģirketin ticari siciline kayıtlı ve 

halen faaliyet de olduğuna dair ihale ilanının yayını tarihinden sonra alınmıĢ belge, 

d- Vekaleten iĢtirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamesine imza beyannamesi, 

e- Yabancı tebaanın 10 seneden beri Türkiye'de mukim ve ticaret sicilinde kayıtlı 

bulunduğunu tespitine iliĢkin belgeler, 

f- Katılımcı yabancı Ģirket ise c fıkrasında yazılı Ģartlara haiz bulunması (Türkiye'de 

Ģubesi olmayan Ģirketlerin belgesi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ 

olacaktır), 

g- Ġsteklilerin ortak giriĢim olarak talipli olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim 

beyannamesi ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi, 

h- Muhammen bedelin %3 ü tutarında geçici teminat makbuzu veya banka teminat 

mektubu, (teminat mektupları 2886 sayılı Yasa kapsamında iĢin adına ve limit dahilinde süresiz 

olarak alınacaktır.) 

ı- Dosya bedeli tahsilat makbuzu ile birlikte hazırlayacakları kapalı teklif mektubuna havi 

kapalı teklif zarflarını ihale saatine kadar Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Encümen ġefliğine vermeleri 

gerekmektedir. 

- Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 1387/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediyesinden: 

Köyceğiz Mahallesi 40682 ada 4 nolu 125.100,15 m² miktarındaki mülkiyeti Meram 

Belediyesi‘ne ait, imar planında Yençok: 3 Kat E: 0.60 Mesken Sahası‘na (Konut alanı içerisinde 

emsale esas alanın %10 unu geçmeyecek Ģekilde günlük ihtiyaçları karĢılamaya yönelik bağımsız 

ticari birim yapılabilecektir.) isabet eden 87.000.000,00 TL muhammen bedelli 2.610.000,00 TL 

geçici teminatlı taĢınmaz, 2886 Sayılı Ġhale Kanunu ve Ģartnamesi dahilinde ―Kapalı Teklif‖ 

suretiyle satıĢı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi 

kapsamında KDV‘den istisnadır.) 

ġartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 

Gayrimenkul Yönetim Bürosu‘ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhale 28/02/2018 ÇarĢamba günü saat 16.15‘de Hacı Ġsa Efendi Mahallesi Azerbaycan 

Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen 

salonunda, Meram Belediye Encümeni‘nce yapılacaktır. 

ĠHALEYE KATILMAK ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER: 

Ġhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar; 

1 - Teklif Mektubu, 

2 - Geçici teminat, 

3 - Tebligat için adres beyanı, 

4 - ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

5 - ġartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız Ģartsız kabul edildiğini ve ihaleye 

katılmak istendiğini belirten dilekçe, 

6 - T.C. VatandaĢlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 

7 - Kanuni ikametgâh belgesi, 

8 - Tüzel KiĢiler Ġçin Ayrıca; 

a. Noter tasdikli imza sirküleri, 

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi, 

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. 

9 - Ortaklık giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortaklık giriĢim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi, 

Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır. 
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TEKLĠFLERĠN VERĠLME YERĠ VE ZAMANI: 

Ġhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 28/02/2018 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a 

kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na 

teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Meram 

Belediyesi‘nin adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin de 28/02/2018 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a kadar Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi‘ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

ÖDEME ġEKLĠ: 

Ġhale bedelinin %50‘si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin 

teminat peĢin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 4 eĢit taksitte ödenecektir. 

DĠĞER HUSUSLAR: 

Ġhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. ġartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri uygulanır. 

Ġlan olunur. 1319/1-1 

————— 

ARSA SATILACAKTIR 

Köyceğiz Mahallesi 40682 ada 3 nolu 54.903,47 m² miktarındaki mülkiyeti Meram 

Belediyesi‘ne ait, imar planında Yençok: 3 Kat E: 0.60 Mesken Sahası‘na (Konut alanı içerisinde 

emsale esas alanın %10 unu geçmeyecek Ģekilde günlük ihtiyaçları karĢılamaya yönelik bağımsız 

ticari birim yapılabilecektir.) isabet eden 38.500.000,00 TL muhammen bedelli 1.155.000,00 TL 

geçici teminatlı taĢınmaz, 2886 Sayılı Ġhale Kanunu ve Ģartnamesi dahilinde ―Kapalı Teklif‖ 

suretiyle satıĢı yapılacaktır. (3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi 

kapsamında KDV‘den istisnadır.) 

ġartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve istimlak Müdürlüğü - 

Gayrimenkul Yönetim Bürosu‘ndan 1.000,00 TL (KDV Hariç) bedel karĢılığında temin edilebilir. 

Ġhale 28/02/2018 ÇarĢamba günü saat 15.45‘de Hacı Ġsa Efendi Mahallesi Azerbaycan 

Caddesi No: 5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi hizmet binası 1. kat encümen 

salonunda, Meram Belediye Encümeni‘nce yapılacaktır. 

ĠHALEYE KATILMAK ĠÇĠN ĠSTENĠLEN BELGELER: 

Ġhaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz 

bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur. Zarf içerisinde verilecek bu evraklar;  

1 - Teklif Mektubu, 

2 - Geçici teminat, 
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3 - Tebligat için adres beyanı, 

4 - ġartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz, 

5 - ġartname ve eklerinin tamamen okunup kayıtsız Ģartsız kabul edildiğini ve ihaleye 

katılmak istendiğini belirten dilekçe, 

6 - T.C. VatandaĢlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.), 

7 - Kanuni ikametgâh belgesi, 

8 - Tüzel KiĢiler Ġçin Ayrıca; 

a. Noter tasdikli imza sirküleri, 

b. Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c. Tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ yetki belgesi, 

d. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri. 

9 - Ortaklık giriĢimi olması halinde noter tasdikli ortaklık giriĢim beyannamesi ile 

ortaklarca imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi,  

Ġstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacak ve kapalı zarf içinde sunulacaktır.  

TEKLĠFLERĠN VERĠLME YERĠ VE ZAMANI: 

Ġhaleye katılacak isteklilerin tekliflerini en geç 28/02/2018 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a 

kadar, sıra numaralı alındılar karĢılığında Belediyemiz Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na 

teslim etmeleri gerekir. 

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın üzerine Meram 

Belediyesi‘nin adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta 

ile gönderilecek tekliflerin de 28/02/2018 ÇarĢamba günü saat 12.30‘a kadar Yazı ĠĢleri 

Müdürlüğü Kararlar Bürosu‗na ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. 

Meram Belediyesi‘ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idaresinin saat ayarı esastır. 

ÖDEME ġEKLĠ: 

Ġhale bedelinin %50‘si ile ihale bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi ve kesin 

teminat peĢin ödenecek olup, kalan ihale bedeli 4 eĢit taksitte ödenecektir. 

DĠĞER HUSUSLAR: 

Ġhaleyi yapıp yapmamakta tamamen Meram Belediye Encümeni yetkilidir. ġartnamede ve 

ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri uygulanır. 

Ġlan olunur.  1320/1-1 
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MUHTELĠF BORULARIN SU JETĠ ĠLE TEMĠZLĠĞĠ HĠZMETĠ  

ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Fabrikamızda buharlaĢtırıcı ve ısıtıcı aparatlarına ait boruların basınçlı su jeti makinesi ile 

temizliği hizmeti T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/60990 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Elazığ ġeker Fabrikası 

a) Adresi : YurtbaĢı Beldesi/ELAZIĞ 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 424 251 28 75 - 79 - Fax: 0 424 251 24 14 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Adı : Fabrikamızda buharlaĢtırıcı ve ısıtıcı boruların iç 

cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile 

temizliği hizmeti iĢidir. 

b) Niteliği ve miktarı : 16.654 adet boru 

c) ĠĢin Yapılacağı Yer : T.ġ.F.A.ġ. Elazığ ġeker Fabrikası 

d) ĠĢin Süresi : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, yer teslimi 

tarihinden itibaren 20 (Yirmi) takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Elazığ ġeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 27.02.2018 Salı günü saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve (KDV Dahil) 118,00 TRY (Türk 

Lirası) karĢılığı Elazığ ġeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme 

kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak 

üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik 

ürün deneyim belgesi. 

8 - Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: Kamu kurumlarında veya özel 

sektörde tephir ve ısıtıcı boru iç cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti ile temizliği iĢleri 

benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

9 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Kurumumuz Ģartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ġhale Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 1361/1-1 
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SU ENJEKSĠYON PROBU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Su enjeksiyon probu 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan 

Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası  : 2018/58359 

Dosya no  : 1821008 

1 - Ġdarenin: 

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

67090-ZONGULDAK 

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

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi  :  

2 - Ġhale Konusu Malın : 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Su enjeksiyon probu (2 kalem, 900 adet) 

b) Teslim yeri  : TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve 

Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi  : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer  : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Toplantı Salonu Bülent Ecevit Caddesi 

No: 125 ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati  : 28.02.2018 ÇarĢamba günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
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d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

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

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.02.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

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

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

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

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

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

Ġlan olunur. 1385/1-1 
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SUPPLY CONTRACT NOTICE 

Supply of Furniture, Medical Equipment, Devices and Consumables for Migrant  

Health Centres 

Ankara - Turkey / TR 

1. Publication reference 

SIHHAT/2018/SUP/INT/04 

2. Procedure 

Open 

3. Programme title 

Improving the Health Status of the Syrian Population under Temporary Protection and 

related Services Provided by Turkish Authorities. 

4. Financing 

IPA budget item 27 September 2016 dated Grant Contract - External Actions of the 

European Union IPA/2016/378-641. 

5. Contracting authority 

Republic of Turkey Ministry of Health 

Directorate General of Public Health, Ankara - Turkey 

 

CONTRACT SPECIFICATIONS 

 

6. Description of the contract 

The subject of the contract shall be the supply, delivery and warranty (for all lots), 

installation (for Lot 1, Lot 2, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10, Lot 11 and Lot 12), training (for 

Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10 and Lot 12) by the Contractor of the following goods. 

7. Number and titles of lots 

Number of lots: 15 

Lot 1 : Furniture 

Lot 2 : Medical Furniture 

Lot 3 : Medical Equipments 1 

Lot 4 : Medical Equipments 2 

Lot 5 : Medical Equipments 3 

Lot 6 : Medical Devices 1 

Lot 7 : Medical Devices 2 

Lot 8 : Medical Devices 3 

Lot 9 : Medical Devices 4 

Lot 10 : Medical Devices 5 

Lot 11 : Medical Devices 6 

Lot 12 : Medical Devices 7 

Lot 13 : Medical Consumables 1 

Lot 14 : Medical Consumables 2 

Lot 15 : Medical Consumables 3 
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TERMS OF PARTICIPATION 

 

8. Eligibility and rules of origin 

Participation is open to all natural persons who are nationals of and legal persons 

(participating either individually or in a grouping – consortium – of tenderers) which are 

effectively established in a Member State of the European Union or in a eligible country or 

territory as defined under the Regulation (EU) N°236/2014 establishing common rules and 

procedures for the implementation of the Union‘s instruments for external action (CIR) for the 

applicable Instrument under which the contract is financed (see also heading 22 below). 

Participation is also open to international organisations. 

All supplies under this contract must originate in one or more of these countries. 

9. Grounds for exclusion 

Tenderers must submit a signed declaration, included in the Tender Form for a Supply 

Contract, to the effect that they are not in any of the situations listed in point 2.3.3 of the Practical 

Guide. 

10. Number of tenders 

Tenderers may submit only one tender per lot. Tenders for parts of a lot will not be 

considered. Any tenderer may state in its tender that it would offer a discount in the event that its 

tender is accepted for more than one lot. Tenderers may not submit a tender for a variant solution 

in addition to their tender for the supplies required in the tender dossier. 

11. Tender guarantee 

Tenderers must provide a tender guarantee of: 

 

Lot number Amount of tender guarantee (€) 

Lot 1   8.000 

Lot 2   7.000 

Lot 3   4.150 

Lot 4   6.250 

Lot 5   7.000 

Lot 6   3.250 

Lot 7 10.500 

Lot 8   3.050 

Lot 9 16.500 

Lot 10   3.150 

Lot 11   2.700 

Lot 12 10.750 

Lot 13   2.550 

Lot 14   7.650 

Lot 15   2.550 

 

when submitting their tender. This guarantee will be released to unsuccessful tenderers 

once the tender procedure has been completed and to the successful tenderer(s) upon signature of 

the contract by all parties. This guarantee will be called upon if the tenderer does not fulfil all 

obligations stated in its tender. 
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12. Performance guarantee 

The successful tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 6% of the 

amount of the contract at the signing of the contract. This guarantee must be provided together 

with the return of the countersigned contract no later than 30 days after the tenderer receives the 

contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails to provide such a 

guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and 

sent to the tenderer, which has submitted the next cheapest compliant tender. 

13. Information meeting and/or site visit 

No Information meeting is planned. 

14. Tender validity 

Tenders must remain valid for a period of 90 days after the deadline for submission of 

tenders. In exceptional circumstances, the Contracting Authority may, before the validity period 

expires, request that tenderers extend the validity of tenders for a specific period (see part 8.2 of 

the instructions to tenderers). 

15. Period of implementation of tasks 

The implementation period for Lot 1, Lot 2, Lot 3, Lot 11 and Lot 14 will last 60 calendar 

days, starting from the commencement of the Contract and ending on the day of issuance of the 

certificate of Provisional Acceptance. The implementation period will include delivery, 

installation, training and Provisional Acceptance. 

The implementation period for Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10, Lot 12, Lot 

13 and Lot 15 will last 90 calendar days, starting from the commencement of the Contract and 

ending on the day of issuance of the certificate of Provisional Acceptance. The implementation 

period will include delivery, installation, training and Provisional Acceptance. 

 

SELECTION AND AWARD CRITERIA 

 

16. Selection criteria 

The following selection criteria will be applied to tenderers. In the case of tenders 

submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole 

unless specified otherwise. The selection criteria will not be applied to natural persons and single-

member companies when they are sub-contractors: 

1) Economic and financial capacity of tenderer (based on i.a. item 3 of the Tender Form 

for a Supply Contract). In case of tenderer being a public body, equivalent information should be 

provided. The reference period which will be taken into account will be the last three years for 

which accounts have been closed. 

The selection criteria for each tenderer are as follows: 

• The average annual turnover of the tenderer in the last three years must be equal or 

exceed the 50% tenderer‘s financial offer. 

For tenderers submitting tenders for more than one lot, the average annual turnover of the 

tenderer in the last three financial years must exceed the cumulative amount of the financial offers 

of all the lots for which the tenderer submitted tenders. 

Companies that have been operational for less than three years will have to demonstrate 

an operational cash flow, which must exceed their financial proposal for the years in which they 

have been operational. 

For calculating annual turnovers in Euro, the rates for June of each year shall be used. 
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2) Professional capacity of tenderer (based on i.a. items 4 and 5 of the Tender Form for a 

Supply Contract). The reference period, which will be taken into account will be the last 5 years 

from submission deadline. 

• The tenderer shall provide written evidence of his, or manufacture‘s, if the tenderer is 

not the manufacturer, current and valid certificate for the Quality Management System. 

• At least 3 staff members currently working for the tenderer in fields related to this 

contract; 

3) Technical capacity of tenderer (based on i.a. items 5 and 6 of the Tender Form for a 

Supply Contract). The reference period, which will be taken into account, will be the last 5 years 

from submission deadline. 

a) For Lot 1, Lot 2: 

The tenderer has delivered supplies under at most two contracts with a budget of at least 

one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of furniture and/or 

medical furniture. 

b) For Lot 3, Lot 4, Lot 5, Lot 6, Lot 7, Lot 8, Lot 9, Lot 10, Lot 11, Lot 12: 

The tenderer has delivered supplies under at most two contracts with a budget of at least 

one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of medical 

equipment(s) and/or medical device(s). 

c) For Lot 13, Lot 14, Lot 15: 

The tenderer has delivered supplies under at most two contracts with a budget of at least 

one-fourth (¼) of the financial proposal of the lot being tendered in supply of medical 

consumable(s). 

This means that the contract the tenderer refers to could have been started or completed at 

any time during the indicated period but it does not necessarily have to be started and completed 

during that period, nor implemented during the entire period. Tenderers are either allowed to refer 

to projects completed within the reference period (although started earlier) or to projects not yet 

completed. In the first case, the project will be considered in its whole if proper evidence of 

performance is provided (statement or certificate from the entity, which awarded the contract, 

final acceptance). In case of projects still ongoing only the portion satisfactorily completed during 

the reference period will be taken into consideration. This portion will have to be supported by 

documentary evidence (similarly to projects completed) also detailing its value. 

An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the 

capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links, which it has with them. 

Some examples of when it may not be considered appropriate by the Contracting Authority are 

when the tender rely in majority on the capacities of other entities or when they rely on key 

criteria. If the tender rely on other entities, it must prove to the Contracting Authority that it will 

have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by 

producing a commitment on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such 

entities, for instance the parent company of the economic operator, must respect the same rules of 

eligibility and notably that of nationality, as the economic operator. Furthermore, the data for this 

third entity for the relevant selection criterion should be included in the tender in a separate 

document. Proof of the capacity will also have to be furnished when requested by the Contracting 

Authority. 
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With regard to technical and professional criteria, a tenderer may only rely on the 

capacities of other entities where the latter will perform the tasks for which these capacities are 

required. 

With regard to economic and financial criteria, the entities upon whose capacity the 

tenderer relies, become jointly and severally liable for the performance of the contract. 

For purposes of converting another currency to Euro, the Conversion rates, published in 

the Official Journal of European Communities shall be used, which can be found at: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm 

17. Award criteria 

Price 
 

TENDERING 
 

18. How to obtain the tender dossier 

The tender dossier is available from the following Internet address: www.dgmarket.com. 

The tender dossier is also available from the Contracting Authority‘s website at 

www.saglik.gov.tr and www.sihhatproject.org. Tenders must be submitted using the standard 

Tender Form for a Supply Contract included in the tender dossier, whose format and instructions 

must be strictly observed. 

Tenderers with questions regarding this tender should send them in writing to: 

Republic of Turkey 

Ministry of Health 

Directorate General of Public Health 

Address: ġehit DanıĢ Tunalıgil Sokak 

3/5 Demirtepe /Ankara -Turkey 

Phone: +90.312.2305505 

Contact person: Mr. Ġnanç Söğüt 

e-mail: procurement@sihhatproject.org 

(mentioning the publication reference shown in item 1) at least 21 days before the 

deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all 

tenderers' questions at least 11 days before the deadline for submission of tenders. Eventual 

clarifications or minor changes to the tender dossier shall be published at the latest 11 days before 

the submission deadline on the official gazette and website at: 

www.saglik.gov.tr 

www.sihhatproject.org 

www.dgmarket.com 

19. Deadline for submission of tenders 

All tenders must be received at the address of the Contracting Authority stated in the 

Article 18 above by 17.04.2018 and 12:00 noon (local time). 

Any tender received by the Contracting Authority after this deadline will not be 

considered. 

20. Tender opening session 

02:00 p.m. (local time) on 17.04.2018 at the Contracting Authority‘s address given in 

Item 18 above. 

21. Language of the procedure 

All written communications for this tender procedure and contract must be in English. 

22. Legal basis 

Regulation (EU) N°236/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 

2014 laying down common rules and procedures for the implementation of the Union's 

instruments for financing external action and IPA budget item 27 September 2016 dated Grant 

Contract - External Actions of the European Union. See Annex A2 of the Practical Guide. 

 1443/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

KuĢadası 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2004/213 Esas sayılı dosyası ile bu dosya 

içinde bulunan aynı mahkemenin 2007/56 Esas, 2007/57 Esas ve 2007/21 D. ĠĢ sayılı dosyası ve 

KuĢadası Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/152 D. ĠĢ 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 dosyalar için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince 

iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 1363/1-1 

————— 

Sivas Ġdare Mahkemesinin 2017/244 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 ilan olunur.  1364/1-1 

————— 

Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2013/242 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 ilan olunur. 1365/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Balıkesir Ġli, Edremit Ġlçesi, 3128I pafta, 131 ada, 4 parsel üzerindeki 663638 YĠBF nolu 

inĢaatın denetimini üstlenen Balıkesir Yıldız Yapı Denetim Ltd. ġti.‘nin Uygulama Denetçisi, 

ĠnĢaat Mühendisi Vahit Kutlu SALTIK (Denetçi No: 13020, Oda Sicil No: 11178) tarafından, 

Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 2017/5 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

29.12.2017 tarihli ve E.2017/5-K.2017/3647 sayılı karar ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ 

hükmedildiğinden, 05.10.2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Vahit Kutlu SALTIK 

hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlem 09.02.2018 tarihli ve 24735 sayılı Makam Olur‘u ile iptal 

edilmiĢtir. 

Ġlgililere duyurulur. 1426/1-1 

—— • —— 

Pursaklar Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 tarih 144 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara 

BüyükĢehir Belediye Meclisinin 15.12.2017 tarih 2494 sayılı kararı ile onaylanmıĢ olan 

―Pursaklar 95374/2 (yeni 95737/2), 95168/1, 95306/1, 95005/10, 95034/1-2-4, 95049/1, 95064/1, 

95036/2, 95045/1, 95092/1, 95324/1, 95221/1-3, 95224/1, 95341/1, 95353/1, 95355/1-2, 95358/1, 

95349/1-2, 95391/5 ada/parseller ile 95059, 95062 ve 95064 nolu adaların çevrelediği Park Alanı 

ile 95353 ve 95355 nolu adaların çevrelediği Park Alanlarına iliĢkin 1/1000 ölçekli Uygulama 

Ġmar Planı DeğiĢikliği‖, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım 

Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz Ġlan Panosunda 30 gün süreyle askıya 

çıkartılmıĢtır. 

Ġlanen ilgililere duyurulur. 1416/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Dağyaka Mahallesi Kartal Caddesi No: 1 (Ada: 25, Pafta:- , Parsel: 1) Kahramankazan 

Ankara adresinde 23.11.2011 tarih BAY/939-82/30272 sayılı bayilik lisansı (31.08.2015 tarihli 

32859 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren Horapet Grup Petrol Akaryakıt 

Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi istasyonunda 26/01/2015 tarihinde yapılan denetimde; 

02/05/2013 tarih DAĞ/4385-1/32551 sayılı dağıtıcı lisansı (31.10.2014 Tarih ve 5287-74 sayılı 

Kurul Kararı ile iptal edilmiĢtir) sahibi Krn Enerji Petrol ĠnĢaat Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi 

açısından bayisinde fiyat ilan panosu olmamasının ve bayisinin bir baĢka kurumsal kimlik ile 

faaliyet gösterildiğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci 

fıkrasına ve 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, 

aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari 

yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca ilgili hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48260 sayılı Olur kapsamında 

soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli 

ve 1442 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak 

üzere (Barbaros Mahallesi Deluxia Palas Kat: 6 Daire: 170 AtaĢehir/Ġstanbul, Atatürk M.Sedef C. 

Ata 2-3 Plaza Kat: 5 D: 52 AtaĢehir Ġstanbul, Barbaros Mah/Semt Mor Sümbül Sk. Kapı No: 5 A 

Daire No 170 AtaĢehir / Ġstanbul, YeniĢehir Mah. Rumi Sk. Gökçe Apt. No: 24/7 AtaĢehir 

Ġstanbul adreslerine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1388/1/1-1 

————— 
13/12/2017 tarih ve 52770 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile, 438 036 3351 Vergi Kimlik 

Numaralı Aybir Yakıt ĠnĢaat Tıbbi ve Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘nin 

2015 yılı içerisinde muhtelif tarihlerde 21/01/2015 tarih ve BAY/939-82/35109 sayılı istasyonsuz 

bayilik lisansı sahibi Agm Petrol Ürünleri Turizm ĠnĢaat Nakliyat Sanayi ve Ticaret Anonim 

ġirketi'ne akaryakıt ikmal ederek lisans almaksızın faaliyette bulunduğunun tespit edilmesinin 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol 

Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırılık teĢkil 

ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca adı geçen tüzel kiĢi 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 
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gereğince düzenlenen 21/12/2017 tarih ve 1729 sayılı SoruĢturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı 

savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ 

edilememiĢtir. 

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin 

geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile 

ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 

gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının 

bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1388/2/1-1 

————— 
09/01/2018 tarih ve 1433 sayılı BaĢkanlık Olur'u ile, BAY/939-82/26475 sayılı bayilik 

lisansı sahibi Özgür ALKAN - Beran Petrol‘ün 16/05/2014 tarihli tespite göre dağıtıcı dıĢı 

akaryakıt ikmalinde bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 

birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (a) bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci 

maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir 

Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 

sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca söz konusu lisans sahibi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar 

verilmiĢ ve Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 17/01/2018 tarih ve 108 sayılı 

SoruĢturma Raporu, ihbar edilmek ve yazılı savunması alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin 

geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin ve konu ile 

ilgili savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi 

gerektiğinin, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağının 

bilinmesi hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1388/3/1-1 

————— 
Kurfallı Köyü (Parsel: 1158) Bergama/ĠZMĠR adresinde 25.11.2009 tarih ve LPG-

BAY/941-54/09740 numaralı (04.01.2016 tarih ve 183 sayılı karar ile sonlandırılan) Otogaz LPG 

Bayilik Lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım 

Pazarlama Ticaret Limited ġirketi‘ne ait LPG otogaz istasyonunda Ġzmir Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Ġl Müdürlüğü tarafından 23.11.2015 tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde istasyonda 

mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi hususunun; 

5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, SıvılaĢtırılmıĢ 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ―LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin 

Yükümlülükleri‖ baĢlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 
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Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği‘nin 13 üncü maddesine aykırılık 

teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde kapsamında ihbar 

edilmesine ve 03.01.2018 tarih ve 312 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında düzenlenen 10.01.2018 

tarih ve 74 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere lisans sahibine 

gönderilmesine karĢın bilinen en son adresinde kendisine ulaĢılamamıĢ olması nedeniyle anılan 

rapor ilgiliye tebliğ edilememiĢtir. 

SoruĢturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi 

gereken savunma yazısının, iĢbu ilanın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1388/4/1-1 

————— 
ÖdemiĢ Beydağ Karayolu Üzeri (Pafta: 20D18, Parsel: 2725) Çaylı ÖdemiĢ/ĠZMĠR 

adresinde 25.09.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/14288 numaralı Otogaz LPG Bayilik Lisansı 

kapsamında faaliyet gösteren M S A T Petrol Ürünleri Turizm ĠnĢaat Tarım Ürünleri Reklam 

Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ne ait LPG otogaz istasyonunda Ġzmir Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Ġl Müdürlüğü tarafından 25.11.2015 tarihinde gerçekleĢtirilen denetimde istasyonda 

mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi hususunun; 

5307 sayılı SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda 

DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendine, 7 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının (6) nolu bendine ve Kanunun 14 üncü maddesine, SıvılaĢtırılmıĢ 

Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinin ―LPG Otogaz Bayilik Lisansı Sahiplerinin 

Yükümlülükleri‖ baĢlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol 

Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği‘nin 13 üncü maddesine aykırılık 

teĢkil ettiği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

uyarınca M S A T Petrol Ürünleri Turizm ĠnĢaat Tarım Ürünleri Reklam Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesine ve 03.01.2018 tarih ve 309 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında 

düzenlenen 10.01.2018 tarih ve 72 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere lisans 

sahibine gönderilmesine karĢın bilinen en son adresinde kendisine ulaĢılamamıĢ olması nedeniyle 

anılan rapor ilgiliye tebliğ edilememiĢtir. 



Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 14 ġubat 2018 – Sayı : 30332 

 

SoruĢturma raporunda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları 

(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek 

Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi 

gereken savunma yazısının, iĢbu ilanın tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1388/5/1-1 

————— 
BaĢkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.'nin dağıtım bölgesinde Ġç 

Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası olmadan faaliyet gösteren ―ÖZDEMĠR GRUP- ALĠ Firması 

hakkında 06.06.2017 tarih ve 25486 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma 

sonrasında düzenlenen 09.06.2017 tarih ve 732 sayılı SoruĢturma Raporu Kurul‘un 07.12.2017 

tarihli toplantısında değerlendirilmiĢ olup, 

―Denetim Dairesi BaĢkanlığının 04.12.2017 tarihli ve 83632887-663.07-51124 sayılı 

BaĢkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde; Doğal Gaz Piyasası Dairesi BaĢkanlığı‘nın 

17/05/2017 tarih ve 22554 sayılı yazısı kapsamında ÖZDEMĠR GRUP-Ali ÖZDEMĠR firmasının 

doğal gaz iç tesisat iĢlerini Doğalgaz Ġç Tesisat Sertifikası olmadan yapması ile ilgili 06.06.2017 

tarihli ve 25486 sayılı BaĢkanlık Oluru uyarınca Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile 

Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci 

maddesi gereği istenen yazılı savunması, 09/06/2017 tarih ve 732 sayılı SoruĢturma Raporu ve 

Denetim Dairesi BaĢkanlığı‘nın konuya iliĢkin görüĢleri Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 

a) BaĢkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.‘nin lisanslı dağıtım 

bölgesinde faaliyet gösteren ÖZDEMĠR GRUP-Ali ÖZDEMĠR firmasının doğal gaz iç tesisat 

iĢlerini Doğalgaz Ġç Tesisat Sertifikası olmadan yapmasının 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası 

Kanunu‘nun 5 inci maddesinin birinci fıkrası ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 

5‘inci maddesi, hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği, 

b) Yapılan tebligata rağmen yasal süresi içerisinde yazılı savunmasını yapmadığı, 

anlaĢıldığından mezkur tüzel kiĢinin bundan böyle ilgili mevzuat hükümlerine uygun 

hareket etmek hususunda, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu‘nun 9 uncu maddesinin birinci 

fıkrası ve Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda 

Takip edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca ihtar edilmesine 

ve soruĢturmanın sonlandırılmasına 

karar verilmiĢtir.‖ 

Ģeklinde 07.12.2017 tarih ve 7500-9 sayılı Kurul Kararı ihdas edilmiĢtir. Bu karar 

firmanın adres değiĢikliği yapması ve yeni adresinin bilinmemesi nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, bundan böyle mevzuata uygun hareket edilmesi ve 

4646 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün 

içerisinde, ilgili Firma tarafından Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkının 

saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1388/6/1-1 
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Kadir Has Üniversitesinden: 

ĠKTĠSADĠ, ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ  

ÖĞRETĠM ÜYESĠ ALIM ĠLANI 

Üniversitemiz Ġktisadi, Ġdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademik birimlerinin aĢağıda 

belirtilen Bölümün Doçent kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmeliği‖nde öngörülen koĢullara ek olarak, Üniversitemiz WEB sayfasında 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesi kriterlerini yerine getirmiĢ olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent 

alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Aranan ġartlar: 

1 - Kadir Has Üniversitesi Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Doçent 

atanabilmek için gereken niteliklere sahip olmak, 

2 - Konusunda saygın dergilerde (SSCI) yayınlarının bulunuyor olması, 

3 - Doçentliğini Sosyal Psikolojisi alanında almıĢ olması. 

Adayların KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre Ek-1 tablosundaki 

sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ve aĢağıda listesi 

verilen evrakların bulunduğu baĢvuru dosyası ile birlikte Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has 

Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali/ĠSTANBUL adresine ilan baĢvuru süresi içinde 

baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların baĢvuru dosyasında bulunacak belgeler: 

1 - Öğretim üyesi baĢvuru dilekçesi, 

2 - ÖzgeçmiĢ (YÖK formatlı), 

3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/1622/mevzuat) adresinde 

yayınlanan KHAS Akademik Personel Ġstihdam Yönergesine göre hazırlanacak Ek-2 ve Ek-3 

tabloları, 

Ek-2: Bu formda her madde ile ilgili yayın/diğer faaliyet vs. isimleri yazılacak. 

Ek-3: Ek-1‘de yazılan yayın/faaliyet vs. ile ilgili puanlar yazılacak. 

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 

yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul‘ca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması Ģarttır. 



Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 14 ġubat 2018 – Sayı : 30332 

 

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge 

6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi 

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 

postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.  

BaĢvuru dosyasında eksik belge olması halinde baĢvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

BaĢvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

(Günlük gazete ilan tarihinden en son tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 

 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Ġktisadi, Ġdari 

ve Sosyal 

Bilimler 

Fakültesi 

Psikoloji Doçent 1 

Yakın ĠliĢki Süreçleri ve Ġleri Düzey 

AraĢtırma Yöntemleri, Çok DeğiĢkenli 

Ġstatistiksel Modeller, Yakın ĠliĢkiler, Öz 

Düzenleme, Olumlu Sosyal DavranıĢlar ve 

Ahlaki Karar Verme Süreçleri 

 

BaĢvuru adresi: 

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 

Personel Dairesi 

34083-Cibali/ĠSTANBUL 1376/1-1 

—— • —— 

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu 

BaĢkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri 

Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK‘nun 48 inci 

maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan Ģartlara haiz olmaları gerekmektedir. 

BaĢvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.bayburt.edu.tr 

adresinde mevcuttur. BaĢvuru süresi ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 

 

Fakülte Bölüm ABD Unvan Derece Adet 

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Yöneylem AraĢtırma Profesör 1 1 

 1379/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Elazığ Defterdarlığı (Maliye Bakanlığı) 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Elazığ Defterdarlığı Arıcak 

Malmüdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Arıcak/ELAZIĞ 

Adresi 
Arıcak Hükümet Konağı Halil 

Yavuz Mah. ARICAK 
Tel-Faks 0424 771 21 79 

Posta Kodu  E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Enersu Enerji Elektrik Üretim Pet. 

Mad. ĠnĢ. 
Rahmi MERAL 

Adresi 
GaziosmanpaĢa Bulvarı No: 77 

Kat: 3   Çankaya/Konak/ĠZMĠR 

Atatürk (KıĢla Cad. No: 77) 

Sevgi Hastanesi/MALATYA 

T.C. Kimlik No  31966445918 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
3350414162  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil No   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (X) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1432/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1445/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/542038 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Dokuz Eylül Üniversitesi 

Rektörlüğü 
Ġl/Ġlçe ĠZMĠR/KONAK 

Adresi Cumhuriyet Bul. No:144 Alsancak Tel-Faks 0 232 412 13 00 - 0 232 421 84 54 

Posta Kodu  E-Mail imid@deu.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GÜRÇELĠK METAL SANAYĠ 

MAMÜLLERĠ ÜRETĠM VE 

TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ 

SERDAR KORMAN ġENGÜL 

Adresi 

Küçük Piyale Mah. Bahriye Cad. 

No: 79   KasımpaĢa- BEYOĞLU/ 

ĠSTANBUL 

Küçük Piyale Mah. Bahriye Cad.     

No: 79   KasımpaĢa - BEYOĞLU/ 

ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No.  42019527932 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
KASIMPAġA V.D. 4420017449  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
ĠSTANBUL TĠCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 265116  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1434/1-1 
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Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Erzincan Üniversitesi Ġdari ve Mali 

ĠĢler Daire BaĢkanlığı 
Ġl/Ġlçe Erzincan 

Adresi 

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü 

Fatih Mah. 726. Sok. No: 2 

ERZĠNCAN/Merkez  

Tel-Faks 
(0 446) 226 66 66  

(0 446) 226 66 90 

Posta Kodu 24100 E-Mail imidb@erzincan.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Serdar ATAġ  

Adresi 
Yeni mahalle Mah. 305 Sk. No: 41 

ERZĠNCAN 
 

T.C. Kimlik No. 41134171068  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1433/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/273490 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin DALAMAN ORMAN ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Adı 
Dalaman Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe MUĞLA / DALAMAN 

Adresi AltıntaĢ Mah. Gazi Bulv. No: 149 Tel-Faks 252 697 60 01 - 252 697 60 03 

Posta Kodu 48770 E-Mail dalamanisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ÇAĞAN ĠNġAAT  

ERKAN ÇAĞAN 
- 

Adresi 

Karaçulha Mah. Doktor Devlet 

Bahçeli (Cumhuriyet Blv.)  

No: 22/16 Fethiye/MUĞLA 

- 

T.C. Kimlik No. 18440614558 - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 007056 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1425/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale kayıt no alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Giresun Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe GĠRESUN/Merkez 

Adresi 
Çıtlakkale Mahallesi Atatürk Bulvarı 

No: 135 Giresun 
Tel-Faks 454 215 3171 - 454 215 1670 

Posta Kodu 28200 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Bekir PEKDEMĠR  

Adresi 
Bitene Mah. Okul Sok.No: 7 Bozat 

Beldesi Piraziz/GĠRESUN 
 

T.C. Kimlik No. 25969804902  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4/557  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Bulancak Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5577  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1424/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1423/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale kayıt numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Edremit Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Balıkesir/Edremit 

Adresi 

Cennetayağı Mah. Ġstasyon 

Cad. No: 9 

Edremit/Balıkesir 

Tel-Faks Tel: 0 266 373 1222 - Faks:0 266 373 1092 

Posta Kodu 10300 E-Mail edremitoim@ogm.hs01.kep.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Gülata Metal Gemicik ve 

Madencilik ĠnĢaat Ġç ve DıĢ Ticaret 

Limited ġirketi. 

 

Adresi 
GerpaĢa ĠĢhanı, 3. Kat (Akın Ergül 

Muhasebe) Bergama/ĠZMĠR 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Bergama V.D: 4150509031  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Bergama  

Ticaret/Esnaf 

Sicil No. 
6366  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (X) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1422/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale kayıt numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Fethiye Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe MUĞLA / Fethiye 

Adresi Tuzla Mah. Ġnönü Bulvarı No: 01 Tel-Faks 0 252 614 10 86 - 252 61449 55 

Posta Kodu 48300 E-Mail fethiyeisl@ogm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Emre AÇIK  

Adresi 
Tuzla Mahallesi 544. Sokak No: 32 

Fethiye/MUĞLA 
 

T.C. Kimlik No. 38195036702  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 009737  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1421/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe BURSA / Ġnegöl 

Adresi 
Mahmudiye Mahallesi Ankara 

Caddesi No: 38 Ġnegöl/BURSA 
Tel-Faks 0 224 715 1028 

Posta Kodu 16400 E-Mail  

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abdullah TANIġ  

Adresi 
Turgutalp Mah. Kula Sk. No: 4/9 

Ġnegöl/BURSA 
 

T.C. Kimlik No. 14740784588  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1420/1-1 
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Spor Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/596326 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Spor Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe ANKARA/ALTINDAĞ 

Adresi 
Örnek Mahallesi Oruç Reis Cad. 

No: 13 Altındağ/ANKARA 
Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48  

Posta Kodu 06080 E-Mail sgm.gsb.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Ağmar Yapı ĠnĢ. Gıda Yem. Sağ. 

Tem. Uluslararası Nakl. TaĢ. San. 

Tic. Ltd. ġti. 

Urhan KAYA 

Adresi 
Yavuz Mah. Vali Konağı Cad.  

No: 75 A  Merkez/AĞRI 
 

T.C. Kimlik No.  197 472 892 10 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
010 035 73 45  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret Sicil No. 4394  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1429/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 



14 ġubat 2018 – Sayı : 30332 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 
 1312/3/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 14 ġubat 2018 – Sayı : 30332 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.01.2018 - 216 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.01.2018 - 3138 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Girik (Boğazözü) Köyü sınırlarında 880 nolu parselde 

bulunan mozaikli alanının 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesine iliĢkin Adıyaman Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 06.12.2017/2333 sayılı yazısı ve eki 01.12.2017 tarihli Müze 

Müdürlüğü uzmanları raporu okundu. Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 23.01.2018 tarihli 

raporu, fotoğraflar, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Girik (Boğazözü) Köyü sınırlarında 880 nolu parselde 

bulunan Girik (Boğazözü) Mozaikli Alan‘ın korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle; ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 

sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat 

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

Girik (Boğazözü) Mozaikli Alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının: 

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 alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca 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, 

Mozaiklerin bulunduğu alanda bilimsel çalıĢmalar tamamlanıncaya kadar gerekli 

tedbirlerin Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından alınarak yerinde korunmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

EDĠRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2018 - 212 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2018 - 4066 SĠVAS 

Dosya No : 58.10.129 

DSĠ 19. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Banaz Göleti ve Sulaması 

Projesinin Kaya 1 Malzeme Alanının bulunduğu, Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Banaz Köyü, AktaĢ 

Mevkii, 103 ada, 1 nolu parseldeki, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait orman vasıflı taĢınmazın bir 

kısmı üzerinde tespit edilen ve I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili ile karar eki 1/2000 

haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenen öneri I. derece arkeolojik sit sınırının prensip olarak 

uygun bulunan AktaĢ Tepe YerleĢimi‘nin nihai tescil ve sit sınırının belirlenmesine yönelik, 

13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gerekli 

belgelerin hazırlanarak Kurulumuza sunulması istemini içeren Kurulumuzun 08.11.2017 tarihli ve 

3919 sayılı kararı; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.01.2018 tarihli ve 45403 

sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Banaz Köyü, AktaĢ Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun 103 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait orman vasıflı taĢınmazın bir kısmı 

üzerinde tespit edilen AktaĢ Tepe YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Kanun 6. Maddesinde tanımı yapılan 

kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın I. derece 

arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin AktaĢ Tepe YerleĢimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 23.01.2018 - 212 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.01.2018 - 4067 SĠVAS 

Dosya No : 58.08.56 

Sivas Ġli, SuĢehri Ġlçesi, Güneyli Köyü, Tutluk Mevkii‘nde sit dıĢında bulunan, 103 ada, 

tapulama harici alanın bir kısmı üzerinde tespit edilen Çaytepe Tümülüsünün arkeolojik sit olarak 

tescil edilmesi istemini içeren Sivas Müze Müdürlüğü‘nün 10.10.2017 tarihli ve 1819-4532 sayılı 

yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.01.2018 tarihli ve 45524 sayılı 

dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, SuĢehri Ġlçesi, Güneyli Köyü, Tutluk Mevkii‘nde sit dıĢında bulunan, 103 ada, 

tapulama harici alanın bir kısmı üzerinde tespit edilen Çaytepe Tümülüsünün 2863 sayılı Kanun 

6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının 

kararımız eki haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın I. 

derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin Çaytepe Tümülüsü I. derece arkeolojik sit alanı 

geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2018 - 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.01.2018 - 4108 TOKAT 

Dosya No : 60.08.41 

Tokat Ġli, Pazar Ġlçesi, Üzümören Beldesi, Kirazgölü Mevkii, 102 ada, 1 parsel; Artova 

Ġlçesi, GümüĢyurt Köyü, Gazibaba Mevkii, 103 ada, 1 parsel ile Kavaklık Mevkii, 104 ada, 1 

parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait orman vasıflı taĢınmazların bir kısmı üzerinde 

tespit edilen ve I. derece arkeolojik sit olarak tescili ile öneri I. derece arkeolojik sit sınırı prensip 

olarak uygun bulunan Kavaklıdere Mevkii Yamaç YerleĢiminin nihai tescil ve sit sınırının 

belirlenmesine yönelik, 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki 

Yönetmelik kapsamında gerekli belgelerin hazırlanarak Kurulumuza sunulması istemini içeren 

Kurulumuzun 14.09.2017 tarihli ve 3852 sayılı kararı; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

raportörünün 23.01.2018 tarihli ve 46659 sayılı dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve 

etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Pazar Ġlçesi, Üzümören Beldesi, Kirazgölü Mevkii, 102 ada, 1 parsel; Artova 

Ġlçesi, GümüĢyurt Köyü, Gazibaba Mevkii, 103 ada, 1 parsel ile Kavaklık Mevkii, 104 ada, 1 

parselde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait orman vasıflı taĢınmazların bir kısmı üzerinde 

tespit edilen Kavaklıdere Mevkii Yamaç YerleĢiminin 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür 

varlığı özelliği gösterdiğinden I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece 

arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, 

sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın I. derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin Tuztepe 

YerleĢimi I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak 

belirlenmesine; 

I. derece arkeolojik sit alanları bilimsel kazı yapılacak rezerv alanlar olup Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın ç) 

bendinde maden ocakların açılmaması gerektiği belirtilmiĢ olduğundan, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 18.12.2017 tarihli ve E.447530 sayılı 

yazısı ile belirtilen ve Kavaklıdere Mevkii Yamaç YerleĢimi I. derece arkeolojik sit sınırı ile 

çakıĢmalı olan ER:3307893 sayılın I (b) grup hammadde üretim izin sahasının sit alanı içerisinde 

kalan kısmında herhangi bir çalıĢmanın yapılmaması ve anılan ruhsatın sit sınırı dikkate alınarak 

yeniden düzenlenmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2018 - 215 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.01.2018 - 4106 TOKAT 

Dosya No : 60.01.38 

Tokat Ġli, Almus Ġlçesi, Üçgöl Köyü, Marzu Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun 101 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait orman vasıflı taĢınmazın bir kısmı 

ile 101 ada, 45, 46 nolu parsellerde kayıtlı davalı taĢınmazların bir kısmı üzerinde tespit edilen ve 

I. derece arkeolojik sit olarak tescili ile öneri I. derece arkeolojik sit sınırı prensip olarak uygun 

bulunan Tuztepe YerleĢimi‘nin nihai tescil ve sit sınırının belirlenmesine yönelik, 13.03.2012 

tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazete‘de yayınlanan Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik kapsamında gerekli belgelerin 

hazırlanarak Kurulumuza sunulması istemini içeren Kurulumuzun 14.09.2017 tarihli ve 3847 

sayılı kararı; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 22.01.2018 tarihli ve 46506 sayılı 

dosya inceleme raporu ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Almus Ġlçesi, Üçgöl Köyü, Marzu Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun 101 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi‘ne ait orman vasıflı taĢınmazın bir kısmı 

ile 101 ada, 45, 46 nolu parsellerde kayıtlı davalı taĢınmazların bir kısmı üzerinde tespit edilen 

Tuztepe YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Kanun kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiğinden I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 

1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın I. 

derece arkeolojik sit‘e iliĢkin 1‘inci maddesinin Tuztepe YerleĢimi I. derece arkeolojik sit alanı 

geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Ekonomi Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere
— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk

ÖZLÜ’nün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Orman ve Su İşleri Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Numan

KURTULMUŞ’un Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Bakanı Julide SARIEROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İzmir Demokrasi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

ANA STATÜLER
— Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Ana Statüsü
— Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi Ana Statüsü

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 9/1/2018 Tarihli ve 2014/16380 Başvuru Numaralı

Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


