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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin ikinci maddesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim
Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 58 inci maddesi,
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 10/7/2018 tarihli ve 30474
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhur-
başkanlığı Kararnamesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.

“e) Pansiyon: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki okullara bağlı olarak faaliyet gös-
teren ve yatılı öğrencilerin barınma,  beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçlarının karşılandığı
yeri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 4 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdür-

lüğünün teklifi ile valilikçe planlanır, açılacak veya kapatılacak okullar bu Yönetmeliğin genel
ve özel şartları ile diğer maddelerine uygunluğu yönünden incelenir, uygun görülmesi hâlinde
toplu inha listesi şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilerek Bakanlıkça açılır ve aynı usulle
kapatılır.

(2) Birinci fıkra dışında kalan Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar, şubat
ayı sonuna kadar valiliğin teklifi ve ilgili genel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Ba-
kanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.

(3) Öğretmen akademileri ile hizmetiçi eğitim enstitüleri ilgili genel müdürlüğün teklifi
üzerine Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır.”



MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir. 

“c) Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın;

imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, ar-

sanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa kadar

orta/yüksek gerilim hattı bulunmaması, akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 m, eğlence yer-

lerine ise en az 100 m uzaklıkta ve baz istasyonlarına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca

belirlenmiş olan güvenlik mesafesi kadar uzakta olması, doğal afetlere maruz kalabilecek veya

sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme

suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetlerinin

sağlanmış olması,

ç) Her kurumda; kurumun özelliğine uygun yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari

oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı mescit, mutfak/ye-

mekhane/kantin/kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre

sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, teknisyen odası, yardımcı personel odası, tuvalet

ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması,

d) Her okulda; okulun özelliğine uygun yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, reh-

berlik servisi, laboratuvar, bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, çok amaçlı salon, spor

salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek

eğitim odası bulunması,”

“j) Kurum açılacak binanın Coğrafi Bilgi Sistemine altlık olacak verilerinin valiliklerce

Bakanlık İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığına iletilmesi,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 

“b) Uygulama sınıfı ve ana sınıfında öğrenci sayısının en az 10 olması, dersliğin binanın

giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümünde bulunması ve ayrı giriş-çıkışının olması,”

“c) Ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının

taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda ilk-

okul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görül-

mesi hâlinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması sağlanabilir.”

“(4) Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5 inci sınıfta

en az 20 ya da toplamda 40 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, tek-

noloji ve tasarım atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları ile doku-

zuncu fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on birinci fıkrası yürürlükten kaldı-

rılmış, on ikinci fıkrası ve on üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir. 

“(1) Anadolu lisesi açılabilmesi için; 9 uncu sınıfa kayıt olacak en az 2 şube mevcu-

dunda öğrenci, binada en az 8, en fazla 40 derslik bulunması gerekir.”
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“(5) Anadolu imam hatip lisesi açılabilmesi için; öğretim binasında en az 8 derslik, öğ-

retim binası içinde veya bahçesinde uygulama mescidi ya da mescit yerinin olması gerekir.”

“b) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde açılabilmesi için; açılacak her

alanda en az bir grup oluşturacak sayıda öğrenci kaydının yapılabilecek durumda olması,”

“(12) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde program türü ve alan/dalların

açılabilmesi için şubat ayı sonuna kadar il istihdam ve mesleki eğitim kurulu kararı ile birlikte;

a) Adalet alan/dallarının açılacağı kurumun yakın çevresinde öğrencilerin uygulama

yapabileceği adalet teşkilatına ait birim veya kuruluşlar bulunması gerekir.

b) Denizcilik alanı güverte işletme ve/veya gemi makineleri işletme dallarının açılacağı

yerleşim biriminde liman başkanlığının bulunması, denizcilik alanı balıkçılık ve su ürünleri

dalı için su ürünleri üretimine uygun deniz, göl veya baraj bulunması ve gemi yapım alan/dalları

için yakın çevrede tersane veya tekne yapım işletmeleri bulunması gerekir.

c) Sağlık hizmetleri alan/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde en az 60 öğ-

rencinin işletmelerde beceri eğitimi yapabileceği kapasitede sağlık işletmesi bulunması, öğ-

rencilerin mesleki eğitim/staj çalışması yapabilecekleri hastane/hastanelerle ilgili olarak; üni-

versite hastaneleri için ilgili üniversite, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için il sağlık müdür-

lüğü onaylı olmak üzere ilgili sağlık kuruluşları ile il millî eğitim müdürlüğü arasında en az on

yıl süreli protokol yapılması, ayrıca hastane/hastanelerle kaç öğrencinin işletmelerde beceri

eğitimi yapacağını gösterir sözleşmenin yapılmış olması gerekir. Mesleki ve teknik Anadolu

liseleri dışındaki kurumlarda bu alan açılmaz.

ç) Uçak bakım alanı/dallarının açılabilmesi için yerleşim biriminde veya yakınında ha-

valimanı bulunması; okulda elektrik-elektronik teknolojisi ile motorlu araçlar teknolojisi alan-

ları ile uçak hangarının bulunması gerekir.

d) Tarım alanı açılabilmesi için zirai uygulamaların yapılabileceği sulanabilir ve ekile-

bilir en az otuz  (30) dekar arazi, tarım makineleri dalı için atölye ve hangarlar bulunması ge-

rekir.

e) Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı açılabilmesi için büyük ve küçükbaş hayvan-

ların barınacağı açık ve kapalı padoklar, kanatlı hayvanlar için kümes bulunması gerekir.”

“a) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin öğretim türü değişikliği ile çok programlı

Anadolu lisesi bünyesinde Anadolu imam hatip lisesi açılması veya kapatılması teklifi il millî

eğitim müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli rapor ile birlikte valilik görüşü şubat ayı sonuna

kadar Bakanlığa gönderilir.

b) Aynı yerleşim biriminde fiziki kapasite yetersizliği veya öğrenci sayısının yetersizliği

sebebiyle bir alanın fiziki kapasitesi ve donatımı uygun olan yeni veya mevcut bir başka mes-

leki ve teknik ortaöğretim kurumuna öğrenci, öğretmen, donatımıyla nakledilmesi teklifi; il

millî eğitim müdürlüğünce hazırlanacak gerekçeli rapor, valilik görüşü ile birlikte şubat ayı

sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.

c) Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi Anadolu teknik programı Meslekî ve Teknik Eğitim

Genel Müdürlüğünün görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usulle kapatılır. Anadolu

teknik programı açılabilmesi için kurum bünyesinde Anadolu meslek programı bulunma şartı

aranmaz.
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ç) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezleri açma ve ka-

patma teklifinde EK-1; program türü, alan/dal ve alan/dal yabancı dilinin açma ve kapatma

teklifinde EK-2 formlarının da yer alması gerekir.

d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu bünyesinde program türü, alan/dal ve alan/dal

yabancı dilinin açma veya kapama ile alanların birleştirilmesi/nakledilmesi ve öğretim türü

değişikliği işlemleri Bakanlıkça gerçekleştirilir.”

“f) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına bağlı uygulama oteli açılması için okul

bünyesinde konaklama ve seyahat hizmetleri ile yiyecek içecek hizmetleri alanlarının bulun-

ması gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Toplam nüfusu 200.000’in altında olan illerde nüfus şartı aranmaksızın il merke-

zinde bir rehberlik ve araştırma merkezi açılır. Bunun dışında yerleşim birimi nüfusunun

200.000’den az olmaması ya da yerleşim birimi ile hizmet verilecek en yakın rehberlik ve araş-

tırma merkezi arasındaki mesafenin 150 km’den fazla olması hâlinde yerleşim birimi nüfusu-

nun 100.000’den az olmaması,”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) Okul bahçesinde yeterli alan olmaması durumunda ortaöğretim pansiyonlarının

okul binasına en fazla 1000 m uzaklıkta olması, özel eğitim kurumları okul pansiyonu hariç

diğer pansiyonlar için en az ayrı ayrı 50 erkek ve 50 kız olmak üzere toplam 100 öğrenci kapasiteli

olması gerekir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.  

“b) Okullar hariç olmak üzere kurumun verdiği hizmetin verimliliğinin azaldığının Ba-

kanlıkça veya valilikçe mahallinde yaptırılan inceleme raporuyla belirlenmesi,

c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile getirilen istisna hariç

toplam öğrenci sayısının okul öncesi ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatip ortaokul-

larında ve yatılı bölge ortaokulları ile ortaöğretim kurumlarında 40’ın altına düşmesi,”

“Kapatma işlemleri ders yılının bitiminden sonra gerçekleştirilir.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

24/6/2017 30106

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/9/2017 30181
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İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNI 

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2008/18 

Karar No : 2017/256 

Davacı : K.H. 

Sanık : EROL KARAGÖZ, Dursun ve Fatma oğlu 12.3.1980 D.lu, Ordu Akkuş 

Çayıralan nüfusuna kayıtlı TC Kimlik No: 32870170682 

Suç : Nitelikli Dolandırıcılık 

Suç Tarihi : 2006 yılı Ağustos-Aralık ayları 

Suç Yeri : Nevşehir/Merkez 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesinin 

12/12/2017 tarih ve 2008/18 Esas 2017/256 Karar sayılı ilamı ile; 

1 - Katılan Adnan Güneş'e karşı nitelikli dolandırıcılık eylemi ile ilgili olarak TCK.nun 

61, 158/1-d, f, h, 52/2, 52/4.53/1-c. Maddeleri uyarınca sonuç olarak 4 YIL HAPİS ve 474.000-TL. 

ADLİ PARA CEZASI (24 taksit) ile BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA 

CEZASINA, 

2 - Katılan Şevket Poyraz'a karşı nitelikli dolandırıcılık eylemi ile ilgili olarak TCK.nun 

61, 158/1-d, f, h, 52/2, 52/4.53/1-c. Maddeleri uyarınca sonuç olarak 4 YIL HAPİS ve 120.800-TL. 

ADLİ PARA CEZASI (24 taksit) ile BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA 

CEZASINA, 

3 - Katılan Hikmet Gürbüz'e karşı nitelikli dolandırıcılık eylemi ile ilgili olarak TCK.nun 

61, 158/1-d. f, h, 52/2, 52/4.53/1-c. Maddeleri uyarınca sonuç olarak 4 YIL HAPİS ve 108,240-TL. 

ADLİ PARA CEZASI (24 taksit) ile BELİRLİ HAKLARDAN YOKSUN BIRAKMA 

CEZASINA, 

4 - Katılan Ali Uç'a karşı nitelikli dolandırıcılık eylemi ile ilgili olarak CMK.nun 223/2-e 

maddesi gereğince BERAATİNE ilişkin karar ile; 

5 - Cumhuriyet Savcısının katılan Ali Uç'a yönelik nitelikli dolandırıcılık suçundan beraat 

kararının usul ve Yasaya uygun olmadığından mahkumiyet kararı verilmesini ve katılan Hazine 

vekili Avukat Burcu Parla'nın da beraat kararının usul ve yasaya uygun olmadığından 

mahkumiyet kararı verilmesini ve ayrıca diğer katılanlara karşı verilen ve örgüt yöneticiliği 

suçundan verilen hapis ve adli para cezalarının düşük miktarda olup, bu cezaların da artırılmasına 

ilişkin temyiz dilekçelerinin 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 (Tebligat Kanununun 

uygulanmasına dair yönetmeliğin 48 vd. Mad.) uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilerek tebligat 

işleminin yapılmasına karar verilmiştir. 

Kararın Resmi Gazete’de ilanından başlayarak 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş 

sayılacağı bildirilir. 7566 



Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2018 – Sayı : 30531 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı için ―Personel Taşıma Hizmeti‖ ilanen ihale edilerek kapalı 

zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar 20.000,00 TL (YirmibinTürkLirası) geçici teminatı da teklifleri ile birlikte 

vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA " adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İstanbul‖ adresindeki 

İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir. İdari ve Teknik Şartnamelere 

―www.kizilay.org.tr/ihale ilanları‖ adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 02 EKİM 2018 günü saat 10:00’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 3 EKİM 2018 saat 14:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 7583/1-1 

—— • —— 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR 

Başiskele Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut 

durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesi ve devamı 

gereğince Kapalı Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir. 

1 - İhalelerin Tarihi ve Saati : 21.09.2018 Cuma Günü - Aşağıda tabloda belirtilen 

tarih ve saatlerde yapılacaktır. 

2 - İhalelerin Yapılacağı Yer : Serdar Mah. Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/ 

KOCAELİ 

3 - İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi ve 

devamına göre Kapalı Teklif Usulü 

4 - İhale şartnameleri : Başiskele Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- 

Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi Birimi Serdar Mah. 

Selahattin Eyyübi Cad. No: 1 Başiskele/KOCAELİ 

adresinden temin edilebilir. 

  Tel: 0262 343 20 20 - 310 12 00 (Dahili 1221) 

5 - Şartname Bedeli : 100,00 -TL. 

6 - İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler: 
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1) Dış zarf 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 

a) Teklif mektubunu içeren iç zarf, 

b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler), 

c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet 

belgesi, (Tüzel Kişiler) 

d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler) 

e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun) 

g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri 

ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname, 

h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi 

i) İhale Şartnamesinin her sayfasının ―okudum‖ ibaresi ile imzalanması 

j) Başiskele Belediyesi nezdinde borcu olmadığına dair belge. (Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden alınacaktır.) 

7 - Teklif mektuplarının en geç 21.09.2018 Cuma günü saat 11:00'a kadar ihalelerin 

yapılacağı adreste bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü- Kamulaştırma ve Emlak Yönetimi 

Birimine verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle 

oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve 

tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale 

uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

9 - Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım 

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

süresinde ödenecektir. 

10 - İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir. 

 

Sıra 

No İlçe/Mahalle 

Ada/ 

Parsel No 

Yüzölçümü 

(m²) 

İmar 

Durumu 

Muhammen 

bedeli (TL) 

Geçici 

Teminat 

Tarih 

Saat 

1 

Başiskele/ 

Kullar/Ovacık 

Mahallesi 

245/18 47.845,75 m² 

Spor 

Tesis 

Alanı 

25.000.000,00 

TL 

750,000.00 

TL 

21/09/2018 

11.00 

Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr 

 7535/1-1 
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MEYDAN ARAÇ HİZMETLERİ ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikasından: 

2018/2019 yılı Kampanya Döneminde 24 saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik 

Tekerlekli Yükleyici ve 2 Adet Sürücülü Damperli kamyon olmak üzere toplam 3 araçla meydan 

araç hizmetleri alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale edilecektir.  

İhale kayıt no  : 2018/438439 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Müdürlüğü Fevzi 

Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148 / UŞAK 

b) Telefon ve faks numarası : (276) 231 14 91 (276) 231 17 32 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı  : Fabrikamızın 2018 / 2019 yılı Kampanya Döneminde 24 

saat kesintisiz ve Operatörlü 1 adet Lastik Tekerlekli 

Yükleyici ve Sürücülü 2 Adet Damperli kamyon olmak 

üzere toplam 3 araçla meydan araç hizmetleri işi olup, 

kampanyamız tahmini 115 gündür (± %20 toleranslı). 

Hizmetler sabah saat 07.30’da başlayacak ertesi gün saat 

07.30’e kadar 24 saat (1 gün) kesintisiz yapılacaktır.  

  İstenen araçların özellikleri: 

  a- Lastik Tekerlekli Yükleyici Özellikleri (1 Adet):  

  En az 2 m³ kova hacmi (kova düz dişli olacak) Motor 

gücü en az 150 hp, 2000 yılı ve üst model. Geri viteste 

sesli uyarılı. 

  b- Damperli Kamyon özellikleri (2 Adet) :  

  1. Kamyon Özelliği: Motor Gücü En az 120 hp, modeli 

ise 2000 yılı veya üstü olacaktır. Damperi hidrolik 

kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20 m. Damper 

sızdırmaz yapıda. Asgari 8 ton istiap hakkı. 

  2. Kamyon Özelliği: Motor Gücü en az 180hp,modeli 

ise 2000 yılı ve üstü olacaktır. Damperi hidrolik 

kaldırmalı, damper yüksekliği azami 4,20 Damper 

sızdırmaz yapıda. Asgari 15 ton istiap hakkı.  

b) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı yer : Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 21.09.2018 – Cuma günü saat 14:30 

4 - İhale dokümanı Nuri Şeker Uşak Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Fevzi Çakmak 

Mahallesi Gazi Bulvarı No:148/UŞAK adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzonsekiz 

türklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Teklifler, 21.09.2018 – Cuma günü günü saat 14:30’a kadar, Nuri Şeker Uşak Şeker 

Fabrikası Müdürlüğü Fevzi Çakmak Mahallesi Gazi Bulvarı No:148/UŞAK adresindeki 

Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 

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

Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7593/1-1 
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KÖMÜR TORBASI SATIN ALINACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Muhtelif malzeme açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : ELİ. İşletme Müdürlüğü 13 Eylül Mh. Atatürk Cd.  

No. 111   45500 Soma/MANİSA 

b) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat)      Fax: 612 20 13 - 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi  : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

 

İhalenin - Niteliği - Türü İ.K. No Dosya No İhale Tarih-Saati 

Teslim 

Süresi 

1 3.000.000 Adet Kömür Torbası Alımı 440166 2018-1377 26.09.2018-14.00 60 Gün 

 

b) Teslim yeri : ELİ Cenkyeri merkez ambarı. 

c) Teslim tarihleri : Sipariş mektubunun yükleniciye tebliğ tarihinden 

itibaren yukarıda yazılı takvim günüdür. 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ İşletmesi Müdürlüğü Satınalma komisyonu toplantı 

salonu Soma/MANİSA 

4 - İhale dokümanı bedeli; ELİ İşletmesi Müdürlüğü Soma / Manisa adresinde görülebilir 

ve 60.-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler, 2. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif tutarının % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden 

itibaren en az 30 gün olmalıdır. 

8 - İşletmemiz bu ihalelerle ilgili olarak; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun İstisna 

maddesi (3/g) kapsamında olup,( ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlarla tabi değildir. 

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) 

üyeliği zorunludur. 7591/1-1 



Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2018 – Sayı : 30531 

 

YG-AG ELEKTRİK ŞEBEKESİ YAPIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Müteşebbis Heyet Başkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, YG-

AG elektrik şebekesi yapım işi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak 

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

1 - İdarenin Adresi : Merkez Mah. Hastane Cad. Bahçelievler Girişi 

No: 1 Birecik / ŞANLIURFA 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi 

b) Yapılacağı yer : Birecik / ŞANLIURFA 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (Beş) gün içinde yer teslimi 

yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 30/06/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.  

e) Keşif Bedeli (2018 TEDAŞ B.F. ile) : 3.793.900 TL 

f) Geçici Teminatı :    265.573 TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154    1. Kat  

159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 25/09/2018 - Saat 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler.  

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

İsteklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

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

konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek şekilde 

gerçekleştirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az % 80’ i oranında ihale konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim 

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

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

sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 

indirici ve dağıtım merkezi, şalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım şebekesi 

veya harici aydınlatma şebekesi yapımı işleridir. 

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

ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer 

işe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 

maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

1) Keşif bedelinin en az % 20’si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit 

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

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

Faks ile yapılan teyitler, banka şubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taşımalıdır.) 

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

bildirimi.  
D) Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

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

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

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

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

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın 

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 
G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Müteşebbis Heyet Başkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi.  

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 
olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

katılabilme şartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dış zarfa konularak oluşturulacak teklif 

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

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat  

155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması zorunludur. Ortak Girişim (iş ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında veya 

Şanlıurfa Birecik Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığının Merkez Mah. 

Hastane Cad. Bahçelievler Girişi No: 1 Birecik / ŞANLIURFA adreslerinde görülebilir veya 350 TL 

karşılığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

8 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin tümüne 

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır.  

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 

kapsamında KDV’den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Müteşebbis Heyetimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 7568/2-1 



Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2018 – Sayı : 30531 

 

 



10 Eylül 2018 – Sayı : 30531 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

 



Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 10 Eylül 2018 – Sayı : 30531 

 

 



10 Eylül 2018 – Sayı : 30531 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.05/710 

Toplantı Tarihi ve No : 23.03.2017 - 327 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 23.03.2017 - 7912 İZMİR 

İzmir İli, Dikili İlçesi, Kabakum Mahallesinde kalan yeri yazı eki 1/25000 ölçekli harita 

üzerinde işaretli alanda yapılmak istenen imar planı çalışmalarına esas kurum görüşümüzün 

bildirilmesi istenen Dikili Belediyesinin 23.06.2016 tarih ve 3149 sayılı yazısı, Kurulumuzun 

İzmir İli, Dikili İlçesi, Kabakum Mahallesi, 479 ve 501 parsellerin kültür varlığı özelliği taşıması 

sebebi ile 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline yönelik işlemlere başalanılmasını istediği 

26.08.2016 tarih ve 6925 sayılı kararı, Müdürlüğümüzün ilgili kurum ve kuruluşlardan 2863 sayılı 

yasanın 7.maddesi kapsamında kurum görüşlerinin istenildiği 08.12.2016 tarih ve 4154 sayılı 

dağıtımlı yazısı, Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 5846 

sayılı yazısı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 21.02.2017 tarih ve  E.43727 sayılı yazısı ve ekleri, 

İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 23.01.2017 tarih ve 206-651 sayılı yazısı ve 

ekleri ile Müdürlük evrak kaydında 22 03 2017 tarih ve 424 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, 

ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler neticesinde 

İzmir İli, Dikili İlçesi, Kabakum Mahallesinde 479 parseldeki tek katlı kagir yapı ile 501 

parselin kuzeydoğu cephesindeki tek katlı iki adet yapının 2863 sayılı yasa kapsamında 

korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,  kararımız eki tescil fişlerinin 

uygun olduğuna, 479 ve 501 parsellerde Kurulumuz izni olmadan herhangi bir inşai ve fiziki 

müdahalede bulunulmamasına, karar verildi. 7549/1-1 

————— 

KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20/07/2018 - 216 TOPLANTI YERİ 

Karar Tarihi ve No : 20/07/2018 - 3384 KAYSERİ 

Kayseri ili, Özvatan ilçesi, Yeni Mahallede, mülkiyeti maliye hazinesine ait, tapunun 247 

ada 15 parselinde kayıtlı bulunan taşınmazda, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek 

Kurulu’nun 17.11.1978 tarih, A-1437 sayılı Kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilen ―Kilise ve Çan Kulesi‖ nin;güneybatı kısmından sökülen kaplama taşların, 

mülga Kayseri Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.08.2001 tarih, 2851 sayılı 

Kararı ile uygun bulunan rölöve ve restorasyon projesi doğrultusunda, mülkiyet sahibi ve Özvatan 

Belediyesi sorumluluğunda, KUDEB denetiminde onarılması, uygulama sonrasına ilişkin rapor ve 

resimlerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararının 

―Yapı Grupları‖ başlıklı bölümünde tanımlanan ―Toplumun maddi tarihini oluşturan kültür 

verileri içinde tarihsel, simgesel, anı, estetik nitelikleriyle korunması zorunlu yapılar‖ kapsamında 

değerlendirilerek yapı grubunun ―I. Grup‖ olarak ve korunma alanı sınırının kararımız eki 1/1000 

ölçekli harita üzerinde gösterildiği şekliyle ve belirlenmesine, Kayseri ili, Özvatan ilçesi, Yeni 

Mahalle’de, tapunun 247 Ada 15 parsel üzerindeki şerhin kaldırılarak, 13.03.2012 tarih ve 28232 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği ilgili tapu ve kadastro 

müdürlüklerince, tapu kütüğü beyanlar hanesine yeniden ―I. Grup korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığıdır‖ ve korunma alanında kalan 247 Ada 13-14 parsellere ise ―korunma alanıdır‖ 
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şerhinin verilmesinin, ―Kilise ve Çan Kulesi‖nin Mehmet Atılı Caddesine bakan kısmındaki 

duvarına ve Kule üzerine sprey boyayla yazılan yazıların tescilli yapının görüntüsünü olumsuz 

etkilediğinden mülkiyet sahibi ve Özvatan Belediyesi sorumluluğunda, KUDEB denetiminde 

tescilli taşınmaza zarar verilmeden ivedilikle temizlenmesi, uygulama sonrasına ilişkin rapor ve 

resimlerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, ―Kilise ve Çan Kulesi‖nin alt bölümünde yer 

alan, kaya oyma mekanın içindeki mezarlara verilen zararın giderilmesine yönelik Özvatan 

Belediyesi tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınmasına, ―Kilise ve Çan 

Kulesi‖nin duvarından sökülen kaplama taşlarına yönelik Kayseri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 

2018/236 esas dosyası ile dava açılmış olduğundan yeniden yasal işlem başlatılmasına gerek 

olmadığına karar verildi. 

 
 7550/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

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

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri,

Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


