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YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6528 Kabul Tarihi: 1/3/2014

MADDE 1 – 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsabaka” ibaresi “yazılı ve
sözlü sınav” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 1416 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi yazılı

ve sözlü sınavla olur. Yazılı sınav Millî Eğitim Bakanlığınca veya düzenlenecek protokolle
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. Millî Eğitim Bakanlığınca, Akademik
Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yazılı sınav yerine kullanılabilir.

Öğrencilerin seçiminde yazılı sınav ve sözlü sınav ile mezuniyet not ortalaması Bakan-
lıkça belirlenecek ağırlıklarla dikkate alınır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar;
a) Genel alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
c) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
d) Akademik çalışmalara yatkınlığı,
yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Adaylar, ko-

misyon tarafından (a) ila (d) bentlerinde belirtilen özelliklerin her biri için yirmişer puan üze-
rinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav
ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınav soru ve cevaplarının önceden ha-
zırlanması zorunlu değildir.
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Sözlü sınav komisyonu; Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun
görülen ilgili kurum personeli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur.
Bakanlık, aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı du-
rumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen
yerlerde birden fazla komisyon ve bütün komisyonlar için ortak yedek üye listesi oluşturabilir.
Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi, başvuru şartları ile sınavlara ilişkin diğer usul ve
esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3 – 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 21 – Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler

öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere,
adlarına gönderildikleri kurumların ilgili kadrolarına atanır.

Millî Eğitim Bakanlığı adına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gön-
derildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülük-
lerini ifa etmek üzere yurda dönenler Millî Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.

Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı me-
muriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir de-
rece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin
(B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere gönderilecek memurlar
hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 4 – 1416 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 – 21 inci madde hükümlerinden, yurt dışına eğitim amacıyla gön-

derilenlerden öğrenimlerini tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmeye başla-
yanlar (bu yükümlülüklerini bitirenler dâhil) ile hâlen yurt dışında eğitimlerine devam edenler
de yararlandırılır.

Bu Kanunla değiştirilen 3 üncü madde hükümleri, yurt dışına gönderilecek öğrencilerin
seçimine yönelik olarak 2013 yılında gerçekleştirilen sınavlar hakkında da uygulanır.”

MADDE 5 – 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü
maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve dördüncü
fıkrasının ikinci cümlesi ile mevcut yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“Aday öğretmenliğe atanabilmek için; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğ-
retim kurumlarından mezun olma ve Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ta-
rafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranır.

Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre
başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı ve sözlü sınava girmeye hak ka-
zanırlar. Uygulanacak olan sözlü sınavda aday öğretmenler;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
b) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,
c) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
d) Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri,
yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir.
Sınavda başarılı olanlar öğretmen olarak atanır. Sınavda başarılı olamayan aday öğret-

menler il içinde veya dışında başka bir okulda görevlendirilerek bir yılın sonunda altıncı fıkrada
belirtilen değerlendirmeye tekrar tabi tutulurlar.

Aday öğretmenlik süresi sonunda sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki
defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybeder ve memuriyetle ilişiği ke-
silir.
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Ancak aday öğretmenliğe başlamadan önce 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununa göre aday memurluğu kaldırılarak asli memurluğa atanmış olanlar hakkında
sekizinci fıkra hükümleri uygulanmaz. Bu kişiler Bakanlıkta kazanılmış hak aylık derecelerine
uygun memur kadrolarına atanırlar. 

Sınav komisyonu üyeleri; Bakanlık personeli, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ça-
lışan personel ile öğretim elemanları arasından seçilir. Bakanlık gerekli gördüğünde illerde
veya merkezde birden fazla komisyon oluşturabilir. Performans değerlendirmesinde dikkate
alınacak meslekî ölçütler, sınav konuları, komisyon üyelerinin seçimi, görevleri, çalışma usul
ve esasları ile sınava ilişkin diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri saklıdır.”

MADDE 6 – 1739 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – Bu maddenin yayımı tarihinden önce, uzman öğretmenlik ve

başöğretmenlik unvanlarını mahkeme kararıyla elde edenlerin, mahkeme kararının aleyhlerine
kesinleşmesi hâlinde bu kişilere unvanlarının iptal edildiği tarihten önce yapılan ödemeler geri
alınmaz.

43 üncü maddeye bu Kanunla eklenen beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri, bu
Kanunun yayımı tarihinden sonra aday öğretmen olarak göreve başlayanlar hakkında uygulanır.”

MADDE 7 – 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü mad-
desinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b. Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları
uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurul-
ması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır. Hangi
fiillere hangi disiplin cezasının uygulanacağı, bu bentte sayılan kişilerin disiplin işlemleri ve
disiplin amirlerinin yetkileri, Devlet memurlarına uygulanan usul ve esaslar da göz önüne alın-
mak suretiyle Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.”

MADDE 8 – 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değer-
lendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna aşa-
ğıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 16 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 8/2/2007 tarihli
ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre en az üç yıl süreyle aynı gerçek kişi
veya tüzel kişiler için çoğunluk hissesi itibarıyla aynı ortaklar tarafından işletilen ve aynı il sı-
nırları dâhilinde faaliyetini sürdüren ve 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre dö-
nüşüm programına dâhil olmak suretiyle 1/9/2015 tarihine kadar özel okula dönüşüm taahhü-
dünde bulunan dershanelerden Millî Eğitim Bakanlığına müracaat edenler lehine, adı geçen
Kanun maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak söz konusu Bakanlık aleyhine varsa açılan
davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi hâlinde,
Hazine taşınmazları üzerinde eğitim tesisi yapılması amacıyla ilk yıl için yatırım konusu ta-
şınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde beşi tutarındaki bedel
üzerinden, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 inci maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendine göre pazarlık usulüne göre yirmi beş yıla kadar bağımsız ve sürekli ni-
telikte irtifak hakkı tesis edilebilir. 

Ancak, bunlar tarafından daha sonra herhangi bir şekilde 5580 sayılı Kanunun geçici
5 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin dava açılması hâlinde irtifak hakkı tesisi işlemi iptal
edilir. Bu durumda, ilgililer tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz

14 Mart 2014 – Sayı : 28941                                  RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 3



ve taşınmazın üzerindeki yapı ve tesisler sağlam ve işler vaziyette Hazineye intikal eder.
Birinci fıkrada belirtilen koşulları taşıyan birden fazla istekli olması hâlinde birinci fık-

radaki bedelin dışında bu istekliler arasında bir defaya mahsus alınacak katılım payı üzerinden
artırma ihalesi yapılır. İhale sonucunda en yüksek katılım payını teklif eden yatırımcı lehine
irtifak hakkı tesis edilebilir.

Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde düzenlenen hasılat payı, bu madde kapsamında tesis
edilecek irtifak haklarından alınmaz.

Aynı taşınmaz için birden fazla irtifak hakkı tesis talebi olması hâlinde, 5580 sayılı Ka-
nunun geçici 5 inci maddesine göre dönüşüm programına alınan dershanelerden gelen irtifak
hakkı talepleri öncelikle değerlendirilir.

Aynı ilde ve bir başka dershanenin şubesi niteliğinde olmaksızın faaliyet gösteren birden
çok dershanenin kurucusunun bir araya gelerek kurdukları şirket tüzel kişiliklerince aynı ta-
şınmaz için müracaat edilmesi durumunda bunların başvuruları öncelikli olarak değerlendirilir.
Bu koşulları taşıyan birden fazla talebin gelmesi hâlinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.

Mülkiyeti Hazineye ait ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar üzerindeki okul
binalarının tamamı veya bir kısmı ile bu binaların eklenti ve bütünleyici parçaları, eğitim ve
öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilk yıl için 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanununun 29 uncu ve 31 inci maddelerine istinaden yayımlanan Emlak Vergisine
Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerine göre hesaplanan emlak
vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde biri tutarındaki bedel üzerinden 2886
sayılı Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre, pazarlık usulüyle, on
yıla kadar yukarıda belirtilen şartlarda Millî Eğitim Bakanlığınca kiraya verilebilir.

Bu madde kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve eğitim kurumlarında
bulunan ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kiralanan kantin, salon, açık alan ve benzeri
yerlere ilişkin kira sözleşmeleri, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen eğitim-öğretim dönemi
sonu itibarıyla, fesih tarihinden önceki dönemlere ilişkin bedeller tahsil edilmek suretiyle ve
tazminat alınmaksızın feshedilir. Bu durumda, okul-aile birliği ve işleticiler tarafından herhangi
bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

Mülkiyeti 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu-
nun eki (II) sayılı cetvelde yer alan kamu idareleri ile mahallî idarelere ait olan taşınmazlar da
Millî Eğitim Bakanlığının talebi üzerine bu madde kapsamında değerlendirilebilir. Ancak Millî
Savunma Bakanlığına tahsisli olarak Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletmesi Baş-
kanlığınca kullanılan taşınmazlar ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı mülkiyetindeki taşınmazlar
için Millî Savunma Bakanlığının uygun görüşü aranır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile bu maddede öngörülen irtifak
hakkı ve kiralamadan 5580 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi kapsamındaki hangi kişilerin,
hangi şartlarla yararlandırılacağı Millî Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan
yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 9 – 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrasının (c), (g) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fık-
ranın (b) bendinde yer alan “dershaneleri,” ibaresi ile (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Okul: Özel eğitim, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim ile Bakanlıkça dö-
nüşüm programına alınan kurumlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar faali-
yetleri devam eden ortaöğretim özel okulları,”

“g) Çeşitli kurslar: Ortaöğretime veya yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlık niteli-
ğinde olmamak kaydıyla, kişilerin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel ve mesleki alanlarda bilgi,
beceri, dil, yetenek ve deneyimlerini geliştirmek, isteklerine göre serbest zamanlarını değer-
lendirmek amacıyla faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarını,”
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“j) Öğrenci etüt eğitim merkezi: On iki yaş ve altındaki öğrencilerin, derslerine çalış-
malarına, ödev ve projelerini yapmalarına yardımcı olmak; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultu-
sunda sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetler yürütmek üzere kurulan özel öğretim ku-
rumlarını,”

MADDE 10 – 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanun kapsamındaki ilkokul, ortaokul, lise ve özel eğitim okulları için 1 Eylül ta-
rihinden sonra verilen kurum açma izinleri, ertesi eğitim-öğretim yılından itibaren geçerlidir.”

“Her ne ad altında olursa olsun, eğitim ve öğretim sunmak amacıyla yürütülen faali-
yetler Bakanlığın izin ve denetimine tabidir. Bu faaliyetleri yürütenler, özel öğretim kurumları
için bu Kanunda öngörülen kurallara uymakla yükümlüdür.”

MADDE 11 – 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay
içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi
hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri
tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca kurum açma izinleri iptal
edilir.”

MADDE 12 – 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1 – Bu maddenin yayımı tarihi itibarıyla, ilgili mevzuat uyarınca faaliyet

gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezleri iş yerlerinde eğitim personeli olarak
çalışmakta olan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük
aylığı almaya hak kazanmamış olanlardan, bu iş yerleri üzerinden sigorta primi ödenmiş çalış-
ma süresi 1/1/2014 tarihi itibarıyla en az altı yıl olup 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile öğretmen kadrosuna ata-
nabilmek için aranan özel şartları taşıyanlar 1/7/2015-1/8/2015 tarihleri arasında başvurmaları
hâlinde, Kamu Personel Seçme Sınavına girme şartı aranmaksızın Bakanlıkça belirlenecek
usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, kadro ve ihti-
yaçlar dikkate alınmak suretiyle belirlenen hizmet bölge ve hizmet alanlarında istihdam edilmek
ve sağlık özrü hariç dört yıl süreyle başka bir yere atanmamak üzere, öğretmen unvanlı memur
kadrolarına atanabilirler. Bu fıkraya göre Bakanlıkta istihdam edilenler, ayrıldıkları özel öğre-
tim kurumundan kıdem ve ihbar tazminatı talep edemez.

Bu Kanun kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde
öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören
bir öğrencinin okul türüne göre her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim
ve öğretim desteği verilebilir. Bu fıkra kapsamındaki eğitim ve öğretim desteğinden özel okul
öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir
eğitim-öğretim yılı süresince yararlandırılabilir.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için be-
lirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her hâlükârda derslik başına belirlenen azami öğ-
renci sayısını geçmemek üzere verilebilir. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci
sayısı her yıl Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.

Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik durumu,
öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen öğrenci ve öğ-
rencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler ayrı ayrı veya
birlikte dikkate alınarak verilebilir.
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Söz konusu eğitim öğretim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda
bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu tutarların, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme
zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir.
Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar, anılan Kanun hükümlerine göre Maliye Ba-
kanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir. Bu fiillerin tekrarı hâlinde, ayrıca
kurum açma izinleri iptal edilir.

Dönüşüm programı kapsamındaki kurumları, aynı amaç ve niteliklerinin korunması
şartıyla devralanlar, bu madde hükümlerinden Bakanlığın izni ile yararlandırılabilir.

Dönüşüm sürecinin bitiminde dönüşme talebinde bulundukları örgün eğitim kurumunun
haiz olması gereken şartları karşılayamayanların kurum açma izinleri iptal edilerek faaliyetle-
rine son verilir. Bu durumdaki kurumlardan, teşvik uygulamaları kapsamında yararlandıkları
eğitim ve öğretim desteği, istisna, muafiyet ve haklar ile diğer teşviklerin parasal tutarının,
ilgili teşvikten yararlandırılma tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre
hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmesi yapılacak tebligatla ilgililerden
istenir. Bu süre içinde ödenmemesi hâlinde bu tutarlar anılan Kanun hükümlerine göre Maliye
Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilir.

Bu madde kapsamında Bakanlıkta istihdam edileceklerde aranacak şartlar, eğitim ve
öğretim desteğinin verilmesine ilişkin ölçütler, desteğin verileceği eğitim kurumu türleri, eğitim
kademeleri ve kurumlar itibarıyla verilecek destek tutarları, eğitim ve öğretim desteğinin kont-
rol ve denetimi ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Maliye Bakanlığı
ve Bakanlıkça müştereken hazırlanan yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 13 – 5580 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – Bu maddenin yayımı tarihinde faal olan dershaneler ile bu Ka-

nunla yapılan düzenlemelere göre gerekli dönüşümü tamamlamayan öğrenci etüt eğitim mer-
kezlerinin eğitim öğretim faaliyetleri 1/9/2015 tarihine kadar devam edebilir. 

Bakanlık, bunlardan 1/9/2015 tarihine kadar başvuranları, belirlenecek esaslara göre
uygun görülmesi hâlinde öğretim kurumlarına dönüşüm programına alır. Dönüşüm programına
alınan kurumların, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şart-
ları karşılamaları kaydıyla dönüşebilecekleri okul ve diğer kurum türleri ile dönüşüm esas ve
usulleri Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 14 – 5580 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cüm-
lesi ile 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Gö-
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına (ğ) ben-
dinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre te-
selsül ettirilmiş ve mevcut (m) ve (n) bentleri (o) ve (ö) bentleri olmak üzere aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“h) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
ı) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü.”
“o) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.
ö) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı.”
MADDE 16 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 15 inci maddesinden sonra

gelmek üzere aşağıdaki 15/A ve 15/B maddeleri eklenmiştir.
“Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
MADDE 15/A – (1) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün

görevleri şunlardır:
a) Merkezî sistemle yürütülen resmî ve özel yerleştirme, bitirme, karşılaştırma sınav-

larını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek
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b) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından talep edilen mes-
leğe giriş, yeterlik, görevde yükselme ve benzeri sınav hizmetlerini yürütmek

c) Sınavlara ilişkin değerlendirme ve sonuç belgelerinin düzenlenmesi ile itirazların in-
celenmesi işlemlerini yürütmek

ç) Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya
hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almak

d) Ölçme ve değerlendirme teknikleri üzerine araştırmalar yapmak veya yaptırmak
e) Gerekli durumlarda oluşturulacak başvuru merkezleri ve sınav koordinatörlüklerinin

koordinasyonunu sağlamak, sınavlarda görev alacak personeli belirlemek ve bu kişilere gerekli
hizmet içi eğitimi vermek

f) Genel Müdürlükçe yürütülen sınav, ölçme, değerlendirme, yerleştirme ve diğer hiz-
met bedellerini belirlemek, tahsil etmek ve döner sermaye hesabında tutmak

g) Yapılan sınavların sonuçlarını değerlendirmek suretiyle eğitim politikalarının oluş-
turulması ve geliştirilmesi amacıyla ilgili hizmet birimlerine veri desteği sağlamak

ğ) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü
MADDE 15/B – (1) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün görevleri

şunlardır:
a) Yükseköğretim politikasının, strateji ve amaçlarının belirlenmesi, geliştirilmesi ve

etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında ilgili kurum ve kuruluşlarla
iş birliği yapmak

b) Yükseköğretime giriş sistemine ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde ilgili birim,
kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak

c) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlu-
lukları yerine getirmek

ç) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında
Kanun hükümlerine göre yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı,
eğitim alanları, gönderileceklerde aranacak nitelikler, yurt dışındaki öğrenim çalışmaları ve is-
tihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak

d) Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek,
yurda dönüşlerinde eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak

e) Bakanlığın yurt dışındaki okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders
kitaplarını, eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak, Talim ve Terbiye Kurulunun
görüşüne sunmak

f) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak”
MADDE 17 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – (1) Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın görev alanına giren konularda Bakanlık personeline, Bakanlık okul ve

kurumlarına, özel öğretim kurumlarına ve gerçek ve tüzel kişilere rehberlik etmek
b) Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluş-

ları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve prog-
ramlar oluşturmak ve rehberlik etmek

c) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve de-
netimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden be-
lirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek,
karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor
hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek
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ç) Bakanlık teşkilatı ve personeli ile Bakanlığın denetimi altındaki her türlü kuruluşun
faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını
ön plana çıkaran bir anlayışla, Bakanlığın görev ve yetkileri çerçevesinde denetim, inceleme
ve soruşturma iş ve işlemlerini Maarif Müfettişleri aracılığıyla yapmak

d) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim
müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma
ve soruşturma hizmetlerini Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek

e) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak
(2) Denetime tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, gizli dahi olsa bütün belge, defter ve bil-

gileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep
hâlinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmakla mükelleftir. Maarif Mü-
fettişleri, görevleri sırasında kamu kurum ve kuruluşları ve kamuya yararlı dernekler ile gerçek
ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup kanuni
engel bulunmadıkça bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

(3) Başkanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesi amacıyla illerde il millî eğitim mü-
dürlükleri bünyesinde Maarif Müfettişleri Başkanlığı oluşturulur.

(4) Maarif Müfettişleri Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları, Maarif Müfettiş-
lerinin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar yönetmelikle
düzenlenir.”

MADDE 18 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci maddesinin başlığı
“Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı” şeklinde, birinci fıkrasının birinci cümlesi ve aynı fıkranın
(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:”
“c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile

bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarını yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin
teknik çalışmaları yapmak.”

MADDE 19 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesinin başlığı
“İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı” şeklinde ve birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:”
MADDE 20 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin birinci

fıkrasında yer alan “karar” ibaresi “inceleme”, altıncı fıkrasının (a) bendinde yer alan “uygu-
lama kararlarını Bakan onayına sunmak” ibaresi “uygulamaya ilişkin görüşlerini Bakana sun-
mak”, aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “nihaî şeklini vererek Bakanın onayına sunmak” iba-
resi “sonucunu Bakana sunmak” şeklinde, ikinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğretim üyeleri,”
“(3) Kurulda görüşülen konularla ilgili olarak Bakan onayı ile görevlendirilen ilgili bi-

rim amiri veya amirleri Kurul toplantısına katılır ve oy kullanırlar.
(4) Kurul görüş ve inceleme sonuçlarını Bakana sunar.”
MADDE 21 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine aşağıdaki

fıkralar eklenmiştir.
“(2) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanabilmek için atanılan tarih itiba-

rıyla en az bir yıldır fiilen Bakanlık merkez veya taşra teşkilatında ya da üniversitelerde çalı-
şıyor olmak ve görevlendirmenin yapılacağı ülkenin resmî dilini veya Almanca, Fransızca ya da
İngilizce dillerinden birini bilmek şarttır.
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(3) Ancak, ikinci fıkrada belirtilen dillerin resmî dil olarak konuşulduğu ülkelerde, Yük-
seköğretim Kurulunca denkliği kabul edilen lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimini ta-
mamlayanlar; resmî dili Türkçe ve lehçesi olan ülkelere görevlendirilecekler ile Bakanlıkta
daire başkanı ve üzeri görevlerde fiilen bulunmuş olanların yurt dışı teşkilatında sürekli görevle
atanmalarında hizmet süresi ve yabancı dil şartı aranmaz.

(4) Yurt dışı sürekli görev süresi üç yıldır. Bu süre hizmetin gerektirdiği hâllerde Ba-
kanın onayıyla bir katına kadar uzatılabilir. Daha önce yurt dışı sürekli göreve atananlar, yurt
içi göreve dönmelerinin üzerinden en az iki yıl geçmeden yeniden atanamazlar. Yurt dışı teş-
kilatı kadrolarına sürekli görevle atanacaklarda aranacak yabancı dil seviyesi, personelin atan-
ması, eğitimi, yeniden atanması, görevden alınması ile diğer hususlar Bakanlıkça hazırlanan
yönetmelikle düzenlenir.

(5) Türkiye’deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dı-
şındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini ba-
şarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni
bulunanlar, Bakanlıkça mahallînden sözleşmeli statüde öğretmen olarak istihdam edilebilir.
Bunlara, ilgili ülkede sürekli görevle bulunan ve 9 uncu derecenin 1 inci kademesinden aylık
alan bekâr meslek memuruna ödenmekte olan yurt dışı aylığının yüzde seksenini geçmemek
üzere Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek tutarda ödeme yapılır. Bu kapsamda istihdam
edilecek personelin sayısı, nitelikleri, seçim usul ve esasları, görev yerleri ve süreleri, izinleri,
görevlerinin sona erdirilmesi ve verilecek iş sonu tazminatı ile bu fıkranın uygulanmasına iliş-
kin diğer usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.”

MADDE 22 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin üçüncü
fıkrasının Anayasa Mahkemesince iptal edilen üçüncü cümlesi “Bakanlıkça belirlenen özür
gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yarıyıl ve/veya yaz tatillerinde yapılır.” şeklinde yeniden
düzenlenmiş, yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) İl Millî Eğitim Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Millî Eğitim Mü-
dürü, İl ve İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü, Maarif Müfettişi, Okul ve Kurum Müdürü, Müdür
Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı olarak görev yapanların hizmet sürelerine ve/veya isteğe
bağlı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(8) Okul ve Kurum Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Baş-
yardımcısı ve Yardımcıları ise Okul veya Kurum Müdürünün inhası ve İl Millî Eğitim Müdü-
rünün teklifi üzerine Vali tarafından dört yıllığına görevlendirilir. Bu görevlendirmelerin süre
tamamlanmadan sonlandırılması, süresi dolanların yeniden görevlendirilmesi ile bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Bu fıkra kapsamındaki
görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.”

“(9) Yurt içi veya yurt dışında, yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka
ülkelerle işbirliği anlaşması çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten
okul ve kurumlar, Bakan onayı ile proje okulu olarak seçilen ve belirli eğitim reformu ve prog-
ramları uygulanan okul ve kurumlar ile Bakan onayıyla doğrudan Bakanlık merkez teşkilatına
bağlanan kurumlara yapılacak öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri Bakan tara-
fından yapılır.

(10) Öğretim üyeleri ile Bakanlıkta görev yapmakta olan öğretmenlerin dokuzuncu
fıkra kapsamındaki kurumlara atanma ve görevlendirilmelerinde bu Kanun Hükmünde Karar-
name, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatın sınavlar ve atanmaya ilişkin
hükümleri uygulanmaz. Dokuzuncu fıkra kapsamındaki kurumlara yönetici görevlendirmeleri
özlük hakları, atanma ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.
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(11) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kurumlarının ve kendilerinin muvafakati
ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları ku-
rumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Bakanlıkta görevlendirilebilirler.”

MADDE 23 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesi başlığı ile
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Maarif Müfettişleri
MADDE 41 – (1) İl millî eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Maarif Müfettişleri

Başkanlığında Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları istihdam edilir.
(2) Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci mad-

desinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, ik-

tisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri ile hizmet birimlerinin görev alanına
giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yüksek-
öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim ku-
rumlarından mezun olmak

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak
(3) Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hiz-

meti bulunanlar arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından da ata-
ma yapılabilir.

(4) Maarif Müfettiş Yardımcılığına atananlar, en az üç yıl fiilen çalışmak kaydıyla ya-
pılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Sınavda başarılı olamayanlara veya sınava
girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir
yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hak-
kını kullanmayanlar Maarif Müfettiş Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına
uygun kadrolara atanırlar.

(5) İhtiyaç hâlinde Maarif Müfettişleri, Rehberlik ve Denetim Başkanlığında görevlen-
dirilebilir.

(6) Maarif Müfettişlerinin, her hizmet bölgesinde iki yıldan az olmamak üzere Bakan-
lıkça belirlenecek süreler kadar çalışmaları esastır. Hizmet bölgelerinin oluşturulması ve bu
bölgelerdeki çalışma süreleri; Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcılarının nitelikleri,
mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yarışma ve yeterlik sınavları, atanmaları, çalışma ve yer
değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. Maarif Müfettişleri ve Maarif
Müfettiş Yardımcıları, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı cetvelin “A-
Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar” kısmının (1) numaralı bölü-
münün (j) sırasında öngörülen ek ödemeden aynı usul ve esaslar dâhilinde yararlandırılır.”

MADDE 24 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklen-
miştir.

“Telif ve sınav ücretleri ile yurt dışı okul giderleri
EK MADDE 1 – (1) Bakanlık;
a) Kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim

ve öğretim programları, taslak ders kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin
ve Bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ilgili
mevzuatı uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretinin,

b) Taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereci ile sınav sorularının hazırlanmasında
görevlendirilenlere, bu amaçlarla oluşturulan komisyon, sınav başvuru merkezi ve sınav koor-
dinatörlüklerinde görev alan personele, Bakanlıkça yapılan sınavlarda görev alanlara, sınav
güvenliğini sağlamakla görevlendirilenlere ve benzeri çalışmalarda görev alan diğer personele
ödenecek ücretin,
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Bakanlık döner sermaye hesabından ödenmesine ilişkin usul ve esasları Maliye Bakan-
lığının görüşünü de alarak tespit eder.

(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin ince-
lenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında Bakanlık döner sermaye hesabına yatırı-
lacak bedelin tutarı ile tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça tespit edilir.

(3) Yurt dışında büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla Millî Eğitim Bakan-
lığına bağlı olarak faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve
kira giderleri ile Bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine bu amaçla ko-
nulacak ödenekten karşılanır.”

MADDE 25 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde ek-
lenmiştir.

“Bütçe ve personele ilişkin geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 10 – (1) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü teş-

kilatlanıncaya kadar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri
yapmakta olan birimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir. Yükseköğretim
ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 20/12/2013 tarihli ve
6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından
yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Avrupa Birliği ve Dış
İlişkiler Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.

(2) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü teşkilatlanıncaya ka-
dar, bu Genel Müdürlüğe verilen görev ve hizmetler daha önce bu görevleri yapmakta olan bi-
rimler ve mevcut personel tarafından yapılmaya devam edilir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı harcamaları, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununa istinaden Maliye Bakanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılın-
caya kadar Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ödeneklerinden karşılanır.

(3) Millî Eğitim Bakanlığı merkez teşkilatında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar
Yardımcısı, Genel Müdür, İnşaat ve Emlak Grup Başkanı ve Grup Başkanı kadrolarında bulu-
nanlar ile Bakanlık taşra teşkilatında İl Müdürü, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı ve İlçe Millî
Eğitim Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri bu maddenin yayımı tarihinde hiçbir işleme
gerek kalmaksızın sona erer. Bunlardan Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi, Müsteşar Yardımcısı
ve Genel Müdür kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Bakanlık Müşaviri
kadrolarına, Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarında bulunanlar ekli (3) sayılı liste ile ihdas
edilen Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına, diğerleri ile geçici 3 üncü maddeye istinaden
şahsa bağlı Şube Müdürü kadrolarında bulunanlar ise ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen Eğitim
Uzmanı kadrolarına, hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın
atanmış sayılır. Ekli (3) sayılı liste ile ihdas edilen kadroların herhangi bir sebeple boşalması
hâlinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

(4) Bu madde uyarınca ekli (3) sayılı listede anılan kadrolara atanmış sayılan personelin
yeni kadrolarına atanmış sayıldıkları tarih itibarıyla eski kadrolarına ilişkin olarak en son ayda
aldıkları aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla yapılan
her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti hariç)
toplam net tutarının (bu tutar sabit bir değer olarak esas alınır); yeni atandıkları kadrolara ilişkin
olarak yapılan aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatları, ek ödeme ve benzeri adlarla
yapılan her türlü ödemelerin (ilgili mevzuatı uyarınca fiili çalışmaya bağlı fazla mesai ücreti
hariç) toplam net tutarından fazla olması hâlinde aradaki fark tutarı, herhangi bir vergi ve ke-
sintiye tabi tutulmaksızın fark kapanıncaya kadar ayrıca tazminat olarak ödenir. Atanmış sa-
yıldıkları kadro unvanlarında isteğe bağlı olarak herhangi bir değişiklik olanlarla, kendi istek-
leriyle başka kurumlara atananlara fark tazminatı ödenmesine son verilir.
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(5) Üçüncü fıkraya göre ekli (3) sayılı listedeki Grup Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına
atanmış sayılanlar ile geçici 3 üncü maddeye istinaden şahsa bağlı Genel Müdür Yardımcısı,
Daire Başkanı ve İl Müdürü kadrolarına atanmış sayılanlar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme
Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet içi eğitim enstitülerinde görevlendirilir. Üçüncü fıkraya göre
Eğitim Uzmanı kadrolarına atananlar, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında Bakan tarafından
belirlenen birimlerde sürekli görevle istihdam edilir. Bunlardan daha önce öğretmen olarak gö-
rev yapmış bulunanlar hizmet süreleri, hizmet puanları ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle,
ihtiyaç bulunan okullarda öğretmen olarak görevlendirilebilir. Bu personelin sürekli görevle
istihdam edildiği yerle ilgili olarak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun geçici
göreve ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(6) 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Ba-
kanlığına ait bölümünde yer alan boş ve dolu İl Eğitim Denetmeni ve İl Eğitim Denetmen Yar-
dımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak
değiştirilmiştir.

(7) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim De-
netçisi ve İl Eğitim Denetmeni kadrolarında bulunanlar Maarif Müfettişi, Millî Eğitim Denetçi
Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise Maarif Müfettiş Yar-
dımcısı kadrolarına, başka bir işleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atan-
mış sayılır. Bunların Millî Eğitim Başdenetçisi, Millî Eğitim Denetçisi, İl Eğitim Denetmeni,
Millî Eğitim Denetçi Yardımcısı ve İl Eğitim Denetmen Yardımcısı olarak geçirdikleri süreler,
ilgisine göre Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı olarak geçmiş sayılır. Bu şekilde
Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmış sayılanlara, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kad-
rolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tu-
tarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından
fazla olması hâlinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulu-
nanlar hakkında (Millî Eğitim Denetçi Yardımcılığından Maarif Müfettişliği kadrolarına ata-
nanlar dâhil), atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece bu maddenin yürürlüğe girdiği
tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür
Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olan-
ların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona
erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip
eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(9) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; bir defaya mahsus
olmak ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Ba-
kanlığına ait bölümünde yer alan Millî Eğitim Uzmanı unvanlı toplam serbest kadro adedini
geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile
girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden ve özel bir yeterlik sınavından sonra 657 sayılı
Kanunun 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” başlıklı bölümünün (A) fıkrasının (11)
numaralı bendinde belirtilen kadrolara atanmış olanlar, Bakanlığın görev alanı ile ilgili dallarda
doktora yapmış olmak kaydıyla üniversite öğretim elemanları ile öğretmenler arasından Ba-
kanlıkça belirlenen esas ve usullere göre yapılacak sınavda başarılı olanlar Millî Eğitim Uzmanı
olarak atanabilir. Bu şekilde atanacakların mesleklerinde en az beş yıllık deneyime sahip ol-
maları ve Bakanlıkça belirlenecek düzeyde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçer-
liliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları gerekir.”
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MADDE 26 – 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;
a) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentleri,
b) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi,
c) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi,
ç) 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası,
d) 40 ıncı maddesinin başlığında yer alan “ve Denetçi” ibaresi ile birinci fıkrasında yer

alan “ile Millî Eğitim Denetçileri ve Denetçi Yardımcıları” ibaresi ile maddenin ikinci, üçüncü
ve dördüncü fıkraları,

yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27 – (1) 10/6/1930 tarihli ve 1702 sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin

Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) 13/1/1943 tarihli ve 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmen-

lerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edile-
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair
Kanunun 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ve 15 inci maddeleri ile geçici 1, 2, 3 ve 4 üncü maddeleri yürür-
lükten kaldırılmıştır.

(3) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fık-
rasında yer alan “Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim
Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettişleri ve Maarif Mü-
fettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiştir.

(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (8) sayılı tarifenin “VII- Okul
diplomaları” bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

(5) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun,
a) 36 ncı maddesinin “ORTAK HÜKÜMLER” bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı

bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmen Yardımcıları” ibaresi “Maarif Müfettiş Yardımcıları”
şeklinde ve “İl Eğitim Denetmenliğine” ibaresi “Maarif Müfettişliğine” şeklinde değiştirilmiş,
aynı bentte yer alan “ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları” ve “ve Millî Eğitim Denetçiliğine”
ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

b) 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- ÖZEL HİZMET TAZMİNATI”
bölümünün (g) bendinde yer alan “Millî Eğitim Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,” ibaresi yü-
rürlükten kaldırılmış ve (h) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Mü-
fettişleri” şeklinde değiştirilmiştir.

c) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI”
bölümünün (g) bendinde yer alan “İl Eğitim Denetmenleri” ibaresi “Maarif Müfettişleri” şek-
linde değiştirilmiştir.

(6) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “Yö-
netim Kurulunun teklifi üzerine” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

(7) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünde yer alan “Baş Denetçi”,
“Denetçi” ve “Denetçi Yardımcısı” unvanlı boş ve dolu kadrolar iptal edilmiş ve anılan cetvel-
den çıkarılmıştır.

(8) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına ait bölümünden çıkarılmış ve
ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığına
ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 28 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 29 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

12/3/2014
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2014/5982
29 Mayıs 2004 tarihinde Lefkoşa’da imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5420 sayılı

Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 27/1/2014 tarihli ve 4186125 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                       F. ÇELİK                                      A. İSLAM

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.    Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/5875

Artvin İlinde tesis edilecek Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla,

ekli listede bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına

tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın

9/1/2014 tarihli ve 969 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci mad-

desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/1/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5905

Bingöl İli, Solhan İlçesi ile Muş İli, Merkez İlçesinde tesis edilecek Yukarı Kaleköy

Barajı ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve

parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası

Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının

16/1/2014 tarihli ve 88 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci mad-

desine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   V. EROĞLU                                      F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                   C. YILMAZ                                  N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5911
Konya İlinde tesis edilecek Bağlar Rüzgâr Elektrik Santralinin yapımı amacıyla ekli

listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil
edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 171 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Ka-
mulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   V. EROĞLU                                      F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                   C. YILMAZ                                  N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5912
Artvin İlinde tesis edilecek Kavak Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla,

ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına
tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 29/1/2014 tarihli ve 170 sayılı yazısı üzerine, 2942
sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/2/2014 tari-
hinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   V. EROĞLU                                      F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                   C. YILMAZ                                  N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5932

Ekli “Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan

Yardımcılığının 9/1/2014 tarihli ve 390 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı

Kanunun ek 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                       F. ÇELİK                                      A. İSLAM

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.    Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Sayfa : 30                               RESMÎ GAZETE                                  14 Mart 2014 – Sayı : 28941



14 Mart 2014 – Sayı : 28941                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 31



Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                                  14 Mart 2014 – Sayı : 28941



14 Mart 2014 – Sayı : 28941                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 33



Sayfa : 34                               RESMÎ GAZETE                                  14 Mart 2014 – Sayı : 28941



14 Mart 2014 – Sayı : 28941                                  RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 35



Karar Sayısı : 2014/5969

İzmir İli, Aliağa İlçesinde tesis edilecek Aliağa Rüzgâr Enerji Santralinin yapımı amacıyla

ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına tescil

edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması; Enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/1/2014 tarihli ve 111 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Ka-

mulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/2/2014 tarihinde karar-

laştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                       F. ÇELİK                                      A. İSLAM

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.    Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5973
Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik

Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/1/2014 tarihli ve
34 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 10/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                                   V. EROĞLU                                      F. IŞIK
                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı V.        Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                   C. YILMAZ                                  N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2014/5997

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatını oluşturan birimlerin nitelik, kurul-

duğu şehir ve ülke, görev alanı, akredite edildiği ülkeler ve bağlı bulunduğu misyonlar hakkın-

daki 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik yapılmasına

ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Dışişleri Bakanlığının 7/2/2014 tarihli ve 1085853

sayılı yazısı üzerine, 189 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü ve 6 ncı maddelerine

göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                      E. ALA

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı V.

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                                    H. YAZICI                                       T. YILDIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                    Dışişleri Bakanı V.                           Ekonomi Bakanı V.

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

17/2/2014 TARİHLİ VE 2014/5997 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 – 13/4/1999 tarihli ve 99/12770 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Dışişleri

Bakanlığına ait (3) ve (5) sayılı cetvellerde, ekli cetvelde yer alan ek ve değişiklikler yapıl-

mıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Karar Sayısı : 2014/6015
Kahramanmaraş İlinde tesis edilecek Kale Hidroelektrik Santralinin yapımı amacıyla

ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Hazine adına
tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan Bakanlığın
17/2/2014 tarihli ve 4966 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                  A. BABACAN                                B. ATALAY                                     E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                   A. İSLAM                              M. ÇAVUŞOĞLU                                  F. IŞIK

                Adalet Bakanı                 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı          Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                       İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                             N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı       Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                      A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                   H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı            Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                      C. YILMAZ                                   Ö. ÇELİK                                    M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                             Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                       Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mer-
kez, taşra ve döner sermaye teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim
ve Araştırma Merkezinde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin
usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra

ve döner sermaye teşkilatı ile Bakanlığa bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma
Merkezinde görev yapan memurlardan şube müdürü ve daha alt görevlere görevde yükselme
suretiyle atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz
edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetinde atanacakları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nunu ve 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun, 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,
ç) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,
d) Bakanlık teşkilatı: Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatını,
e) Birim: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teş-

kilatı birimlerini,
f) Görev grubu: Benzer veya aynı düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,
g) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet sı-

nıflarından yapılacak atamaları,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve aynı düzeydeki görevlere atanacaklar

için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılacak yazılı sınavı,
h) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi

kapsamında geçen süreleri,
ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
i) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,
j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları için yapılacak yazılı sınavı,
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k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler
çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

l) PDB: Personel Dairesi Başkanlığını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.
(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:
a) Yönetim hizmetleri grubu;
1) Şube müdürü,
2) Koruma ve güvenlik şefi, şef,
b) Araştırma hizmetleri grubu;
1) Uzmanı,
c) Bilgi işlem hizmetleri grubu;
1) Çözümleyici,
ç) İdari hizmetler grubu;
1) Sayman, ayniyat saymanı, muhasebeci,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, anbar memuru,

santral memuru, ayniyat memuru, şoför, veznedar, mutemet,
d) Yardımcı hizmetler grubu;
1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, kaloriferci, bekçi, dağıtıcı, hizmetli,
(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:
a) Mühendis, mimar, kimyager, fizikçi, istatistikçi, biyolog, psikolog, odyolog, laborant,

kütüphaneci, programcı, grafiker, tekniker, teknisyen, diyetisyen, hemşire, sağlık teknisyeni.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabil-

mek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
gerekir.
Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar
MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda genel şartların ya-

nında aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Mühendis, kimyager, fizikçi, istatistikçi, tabip, biyolog, psikolog, çözümleyici, prog-

ramcı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı, uzman, muhasebeci,
tekniker, koruma ve güvenlik şefi, şef unvanlarında veya en az lisans düzeyinde mesleki veya
teknik öğrenimle ihraz edilen unvanlara ilişkin bu fıkrada sayılmayan diğer kadrolarda en az
iki yıl bulunmuş olmak,

b) Koruma ve güvenlik şefi kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

diğer şartları taşımak,
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c) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, sayman, anbar me-

muru, ayniyat memuru, veznedar, santral memuru, teknisyen, odyolog, laborant, sağlık teknis-
yeni, hemşire, kütüphaneci, mutemet veya şoför unvanlarında en az iki yıl görev yapmış olmak
ve dört yıllık yüksekokul mezunlarının en az beş yıl, iki yıllık yüksekokul mezunlarının en az
sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Şef veya daha üst düzeyde unvanlı kadrolarda en az bir yıl görev yapmış olmak,
d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama ko-

nularında tecrübeli olduğunu belgelemek,
3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) Bir yılı programcı unvanında olmak üzere en az üç yıl hizmeti bulunmak,
e) Ayniyat saymanı veya muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Bakanlık teşkilatında memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, bil-

gisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar, mutemet veya şoför unvanla-
rında en az iki yıl çalışmış olmak,

f) Bilgisayar işletmeni veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek
için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bilgisayar eğitimi aldığına dair sertifikaya sahip olmak veya öğrenim süresi içeri-

sinde bilgisayar dersi aldığını belgelemek yada Bakanlık tarafından verilen bilgisayar eğitimini
almış olmak,

g) Memur, anbar memuru, santral memuru, ayniyat memuru, veznedar, mutemet kad-
rolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az iki yıl hizmeti bulunmak,
ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az üç yıl hizmeti bulunmak,
3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
şartları aranır.
Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle yapılacak

atamalarda; yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olma koşulunun yanında aşağıdaki
şartlar aranır.

a) Mühendis, kimyager, fizikçi, istatistikçi, biyolog, psikolog, odyolog, laborant, kü-
tüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,
b) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak

veya dört yıllık yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı ser-
tifikasına sahip olmak,
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2) En az iki programlama dilini bilmek,
c) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;
1) İki yıllık mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,
ç) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,
d) Sağlık teknisyeni kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,
e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;
1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim öğretim veren okullardan mezun olmak,
şartları aranır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Duyuru ve başvuru
MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadrolar, yazılı sınava

katılma şartları, sınav konuları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği, başarı taban puanı
ve değerlendirme yöntemi, sınava çağrılacaklar, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli
ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz
gün önce PDB tarafından Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(2) İlan edilen kadrolara belirlenen başvuru süresi içerisinde gerekli şartları taşıyanlar
başvuru yapabilir. Ancak, ilan edilen kadro unvanlarından birden fazla kadro unvanının şart-
larını taşıyanlar bu kadrolardan sadece birisi için başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri
kullanmakta olanlar da sınava katılabilirler.

(4) Başvurular PDB tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Bakanlık internet
sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme sınavı
MADDE 10 – (1) Görevde yükselme sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakan-

lıkça uygun görülen zamanlarda yapılır. Ancak şube müdürü ve aynı düzeydeki unvanlarda
boş kadro sayısı, bu kadrolara ait toplam serbest kadro sayısının %25’e ulaşması, diğer unvan-
larda ise her unvana ait boş kadro sayısının, o unvandaki toplam serbest kadro sayısının %40’a
ulaşması halinde sınav yapılır.

(2) Görevde yükselme sınavı yazılı; şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere
atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav olarak yapılır. Yazılı sınav ilanda belirtilen konulardan
olmak üzere Bakanlıkça yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı,
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı veya
yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir.

(3) Görevde yükselme sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı
sayılır.

(4) Şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en
yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday
sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(5) Sözlü sınava katılacak personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,
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ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel kültürü ve genel yeteneği,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz
üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Görevde yükselme suretiyle atanma
MADDE 11 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama

yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve aynı düzeydeki diğer kad-
rolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alın-
mak suretiyle tespit edilir ve PDB tarafından beş işgünü içerisinde Bakanlık internet sitesinde
ilan edilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı
nedeniyle ataması yapılamayan personelden en fazla ilan edilen aynı unvandaki asil aday sayısı
kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması esas alınarak yedek olarak belirle-
nebilir.

(3) Atanmaya hak kazanan personel, itirazların sınav kurulunca değerlendirildiği son
günü müteakip bir ay içerisinde başarı puanları esas alınarak atanır. İhtiyaç duyulması halinde
PDB tarafından duyurusu yapılan kadrolara ilişkin tercihler alınabilir. Bu durumda başarı pua-
nının yanı sıra personelin tercihleri de dikkate alınarak atama yapılır.

(4) Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(5) Duyurulan kadrolardan atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sa-

yılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmak-
sızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, başarı sıralamasının
ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere emeklilik, ölüm, memurluktan
çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen
atanılması sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, ikinci fıkraya göre belirlenmiş olan
yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(6) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan
veya yedeklerden altı aya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir se-
beple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörü-
len bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliği sınavı
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düze-

yinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları,
sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine
ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim
durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Un-
van değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Bakanlığın kendi personeli başvurabilir.
Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
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Sınav kurulu
MADDE 13 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarını yürütmek üzere

Müsteşarın onayı ile sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, Müsteşarın veya görevlendireceği
bir müsteşar yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı ve ilgili birimler ile Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinden belirlenecek üyeler olmak üzere
toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de seçilir. Asil üyelerin bulunmadığı
toplantılara yedek üyeler katılır.

(2) Sınav kurulu tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oy-
lamada çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye
kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının ka-
tıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim
hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun sekreterya hizmetleri PDB tarafından yürütülür.
Sınav kurulunun görevleri
MADDE 14 – (1) Sınav kurulunun görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Sınavın yaptırılacağı kurum ve kuruluş ile protokol düzenlemek.
b) Sınav konularını tespit etmek ve ilgililere duyurmak.
c) Sınav sonuçlarını değerlendirmek ve başarı listesi düzenlemek.
ç) Sınav sonuçlarını ilan etmek.
d) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip, karara bağlamak.
e) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Sınav sonuçlarına itiraz
MADDE 15 – (1) İlgililer, sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde

Sınav Kuruluna itiraz edebilirler. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren Sınav Kurulunca
en geç on beş iş günü içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara
dağıtılır.

Sınavların geçersiz sayılması
MADDE 16 – (1) Yazılı sınav sorularının sınav öncesi çalındığının veya soruların

%5’inden fazlasının hatalı olduğunun 15 inci maddede belirtilen süre içinde tespit edilmesi ha-
linde sınavlar iptal edilir ve altı ay içerisinde yenilenir.

(2) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren veya sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar
sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca bu
kişiler hakkında disiplin işlemi uygulanır.

(3) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,
durum bir tutanakla tespit edilerek adayın sınavı geçersiz sayılır. İlgililer hakkında yasal işlem
yapılır.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 17 – (1) Sınavlarda başarı gösterenlerin, sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin öz-

lük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise bir sonraki sınava kadar ve en az bir
yıl süreyle PDB tarafından saklanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler
MADDE 18 – (1) 5 inci maddede belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki

esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın

ilgili personelin isteği ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar diğer gö-
revlere atanabilirler.

b) Hizmet grupları arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst grup-
lara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlık teşkilatında veya diğer kamu
kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere
veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen
unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-
ma yapılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğe göre hesaplanan hizmet süresine sahip ol-
maları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, ihraz ettikleri unvanlar ile uzman veya
aynı düzeydeki görevlere ve daha alt görevlere sınavsız atanabilir.

Naklen atamalar
MADDE 19 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; bu Yö-

netmelikte belirtilen unvanlarda çalışmış ve gerekli şartları taşıyanlar aynı unvana veya bu un-
vanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara genel hükümlere
göre naklen atanabilirler.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi görevlere atanmaları, ihraz ettikleri unvan ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü dikkate
alınarak yapılır.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama
MADDE 20 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hak-

kında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yö-
netmelik hükümleri uygulanmaz.

Engelliler
MADDE 21 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında engelli perso-

nelin durumu göz önünde bulundurularak sınav esnasında kendilerine gerekli koşullar sağlanır.
Kazanılmış haklar
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan görev unvanlarına atanmış olanların kaza-

nılmış hakları saklıdır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Ku-

ruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hü-
kümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 24 – (1) 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ça-

lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yö-
netmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yü-

rütür.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN ELEKTRİK PİYASASI

FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize

Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurularak tüzel kişilik kazanan OSB’lerin; OSB dağıtım

ve/veya üretim lisansı alarak elektrik piyasasında faaliyette bulunmak istemeleri halinde, onaylı

sınırları içerisinde katılımcılarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 14/3/2013 tarihli ve 6446

sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi kapsamında gerçekleştirecekleri faaliyet-

lere ilişkin uygulanacak olan usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan

OSB’lerin, OSB dağıtım ve/veya üretim lisansı alarak elektrik piyasasında faaliyette bulunmak

istemeleri halinde, Elektrik Piyasası Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde yürütecekleri

faaliyetlere ilişkin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, ürettiği veya serbest tüketici sıfatıyla

temin ve tedarik ettiği elektrik enerjisinin katılımcılarının kullanımına sunulması, OSB’lere li-

sans verilmesi ve dağıtım bedelleri ile diğer hizmet bedellerinin belirlenmesi ve yürütülecek

diğer faaliyetlerle ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Ka-

nununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bağlantı gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün, kul-

lanma faktörü ile çarpılması suretiyle hesaplanan güç miktarını,

b) Bağlantı varlıkları: Herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin, iletim, dağıtım veya OSB

dağıtım sistemine bağlantı yapması durumunda, sadece o bağlantıya münhasır olmak üzere

tesis edilmesi zorunlu olan iletken veya kablo, klemens, izolatör ve gerekli olması halinde tra-

vers gibi varlıkları,

c) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

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

d) Dağıtım bedeli: OSB içerisinde dağıtım faaliyetinin yürütülmesi için gerekli olan

OSB dağıtım sistem kullanım bedeli ile diğer hizmet bedellerinden oluşan bedelleri,

e) Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım şirketinin lisansında tanımlanan bölgeyi,

f) Diğer hizmetler: Elektrik enerjisi veya kapasitesi teminine yönelik olarak sayaç oku-

ma, faturalama ve müşteri hizmetlerine ilişkin diğer faaliyetleri,
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g) Elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi: OSB ile katılımcılar arasında bağlantı anlaşma-

sında belirtilen noktada elektrik enerjisi veya kapasitesi temini ile diğer hizmetlere ilişkin olarak

yapılan faaliyetlere ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmeyi,

ğ) Emreamade kapasite bedeli: OSB dağıtım sistemine bağlı olup kendi elektriğini üre-

ten OSB katılımcılarından alınacak olan bedeli,

h) EPİAŞ: Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketini,

ı) Gelir farkı düzeltme bileşeni: İlgili uygulama yılına ait dağıtım bedeline esas olmak

üzere, OSB için öngörülen gelir ile gerçekleşen gelir arasındaki farkı düzeltmek için kullanılan

bileşeni,

i) İkili anlaşma: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak,

elektrik enerjisi veya kapasitesinin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olma-

yan ticari anlaşmaları,

j) İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge

ve Kurul kararlarını,

k) Kanun: 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,

l) Katılımcı: OSB’nin onaylı sınırları dahilinde Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa

göre faaliyet gösteren ve 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereğince verilen

sanayi sicil belgesi dikkate alınarak sanayi katılımcısı ve sanayi harici katılımcı olmak üzere

iki ayrı gruba ayrılan gerçek veya tüzel kişiyi,

m) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

n) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

o) Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kanun uyarınca verilen

izni,

ö) Onaylı sınırlar: Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı tarafından belirlenmiş sınırları,

p) OSB: Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurularak tüzel kişilik kazanmış

bulunan organize sanayi bölgelerini,

r) OSB bağlantı anlaşması: Katılımcıların OSB dağıtım sistemine sürekli veya geçici

olarak bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmayı,

s) OSB bağlantı bedeli: Gerçek veya tüzel kişilerin OSB dağıtım sistemine bağlantı

yapmalarına ilişkin olarak yapılan masrafların karşılanmasını esas alan bedeli,

ş) OSB dağıtım lisansı: OSB’nin onaylı sınırları içerisinde yaptıkları dağıtım faaliyeti

ve bu faaliyet ile ilişkili diğer hizmetler için şirket kurma şartı aranmaksızın Kurumdan aldığı

lisansı,

t) OSB dağıtım sistemi: OSB’nin onaylı sınırları içerisinde yer alan elektrik dağıtım

tesisleri ve şebekesini,

u) OSB dağıtım sistem kullanım bedeli: OSB’nin dağıtım hizmeti sunabilmesi için da-

ğıtım sistemine ilişkin yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesap-

lanan bedeli,
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ü) OSB dağıtım tesisi: İletim tesislerinin ve dağıtım gerilim seviyesinden bağlı üretim

ve tüketim tesislerine ait şalt sahalarının bittiği noktadan sonraki nihayet direğinden, alçak ge-

rilim seviyesinden bağlı tüketicilerin yapı bina giriş noktalarına kadar, bina giriş ve sayaç arası

hariç, elektrik dağıtımı için teçhiz edilmiş tesis ve teçhizat ile OSB tarafından teçhiz edilen ya

da devralınan sayaçları,

v) OSB güvence bedeli: OSB ile katılımcıları arasında yapılan elektrik enerjisi tedarik

sözleşmesi kapsamında, katılımcının borcunu ödememesi ihtimaline karşılık, borcuna mahsup

edilmek üzere OSB tarafından katılımcıdan talep edilen bedeli,

y) OSB kesme-bağlama bedeli: OSB onaylı sınırları içerisinde uygulanmak üzere Elek-

trik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca belirlenen kesme-bağlamaya

ilişkin bedeli,

z) OSB üretim lisansı: OSB’nin, katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşıla-

mak amacıyla, onaylı sınırları içerisinde üretim faaliyeti göstermek için şirket kurma şartı aran-

maksızın Kurumdan aldığı lisansı,

aa) Önlisans: Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen OSB’ye, üretim tesisi yatırımlarına

başlaması için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin alınabilmesi için belirli süreli verilen

izni,

bb) Reaktif enerji: Reaktif gücün zamanla çarpımından elde edilen ve kVArh birimi ile

ölçülen enerjiyi,

cc) Reaktif güç: Elektrik akımının gerilime göre 90 derece faz farklı bileşeni dikkate

alınarak hesaplanan, iş görmeyen ve kVAr birimi ile ölçülen gücü,

çç) Tedarikçi: Elektrik enerjisi veya kapasitesi sağlayan üretim şirketleri ile tedarik li-

sansına sahip şirketi,

dd) TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,

ee) Sanayi katılımcısı: OSB’nin onaylı sınırları dahilinde Organize Sanayi Bölgeleri

Kanununa göre faaliyet gösteren ve Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi sicil belgesine sahip

olan katılımcıyı,

ff) Sanayi harici katılımcı: OSB’nin onaylı sınırları dahilinde Organize Sanayi Bölgeleri

Kanununa göre faaliyet gösteren ve Sanayi Sicil Kanunu gereğince sanayi sicil belgesine sahip

olmayan katılımcıyı,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer kavram ve kısaltmalar ilgili mevzuattaki anlam ve

kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlisans ve Lisans İşlemleri

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre kurulan OSB’lerden bu

Yönetmelikte belirtilen şartları sağlayanlar 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

hükümlerine göre şirket kurma şartı aranmaksızın, Kurumdan OSB üretim veya OSB dağıtım

lisansı alarak onaylı sınırları içerisinde üretim veya dağıtım faaliyetlerinde bulunabilir.
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(2) OSB’ye verilecek lisanslar bir defada en çok kırk dokuz yıl için verilir. Lisanslar

için geçerli olacak asgari süre on yıldır.

(3) Lisans sahibi OSB’nin onaylı sınırları içerisinde mülkiyeti kendisine ait elektrik

tesislerinin işletmesi OSB’ye aittir. OSB hizmet alımı yoluyla elektrik tesislerinin işletmesini

diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. Ancak bu durum, OSB’nin lisanstan kaynaklanan

yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

(4) OSB’ye uygulanacak lisans alma, yıllık lisans, lisans yenileme, lisans tadili ve lisans

sureti çıkartma bedelleri her yıl için Kurul tarafından belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır

ve Kurum İnternet sayfasında duyurulur.

(5) Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 8 inci maddesi kapsamındaki OSB’ler,

söz konusu hüküm uyarınca ıslah şartlarını tamamlamadan ve onaylı sınırları içerisindeki mev-

cut dağıtım tesislerinin mülkiyetini edinmeden lisans başvurusunda bulunamazlar.

(6) Dağıtım lisansı sahibi olmayan organize sanayi bölgesinin onaylı sınırları içindeki

dağıtım faaliyeti, bölgedeki dağıtım şirketi tarafından yürütülür. Bu durumdaki organize sanayi

bölgeleri, katılımcılarından dağıtım bedeli talep edemez, katılımcılarının serbest tüketici ol-

maktan kaynaklanan haklarını kullanmalarına ve elektrik piyasalarında faaliyet göstermelerine

engel olamaz.

(7) Dağıtım lisansının Kurul tarafından sona erdirilmesi halinde, OSB’nin onaylı sınır-

ları içerisindeki tesislerin işletme hakkı bölgedeki dağıtım şirketine eş zamanlı devredilir. Devre

ilişkin usul ve esaslar devir ile ilgili Kurul kararında düzenlenir. Bu durumdaki OSB, yeniden

dağıtım lisansı alarak dağıtım faaliyeti yürütene kadar, OSB’nin onaylı sınırları içerisindeki

dağıtım faaliyeti bölgedeki dağıtım şirketi tarafından yürütülür.

(8) OSB, katılımcılarının elektrik enerjisi veya kapasitesi ihtiyacını karşılamak amacıyla

serbest tüketici sıfatıyla elektrik enerjisi temin edebilir.

OSB üretim önlisans ve lisans başvurusu

MADDE 6 – (1) OSB üretim lisansı kapsamında yürütülebilen üretim faaliyeti, OSB

katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla onaylı sınırlar içerisinde üre-

tim tesisi kurulması, işletmeye alınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisi veya

kapasitesinin onaylı sınırları içerisinde satışını kapsar.

(2) Üretim faaliyetinde bulunmak isteyen OSB, Kuruma önlisans başvurusunda bulun-

mak zorundadır. OSB, önlisans almak için, Kurul tarafından belirlenen ve Kurum İnternet say-

fasında yayımlanan “OSB Üretim Faaliyeti için Önlisans ve Lisans Başvurularında Sunulması

Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle

Kuruma başvurur.

(3) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere önlisans başvurusunda bulunan OSB’nin baş-

vurusu hakkında, OSB’nin sisteme bağlı olduğu noktaya göre TEİAŞ veya ilgili dağıtım şir-

ketinin görüşü alınır.

(4) Önlisans kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiren OSB, “OSB Üretim Faali-

yeti için Önlisans ve Lisans Başvurularında Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uya-

rınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma OSB üretim lisansı başvuru-

sunda bulunur.
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(5) Üretim faaliyeti gösteren OSB, lisansı kapsamındaki üretim tesislerini, Kurul onayı

almak kaydıyla üretim faaliyeti göstermek isteyen bir diğer tüzel kişiye devredebilir. Üretim

tesisini devralacak tüzel kişinin Kurumdan lisans alması zorunludur.

(6) 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Li-

sans Yönetmeliğinin sermaye artışı, ana sözleşme değişikliği ve ortaklık yapısına ilişkin hü-

kümleri dışındaki üretim faaliyeti için önlisans ve lisans verilmesine ilişkin hükümleri, OSB

tüzel kişiliğinin mahiyetine uygun olduğu ölçüde, üretim faaliyetinde bulunmak üzere önlisans

ve lisans başvurusunda bulunan OSB’ye de uygulanır.

OSB dağıtım lisansı başvurusu

MADDE 7 – (1) OSB dağıtım lisansı kapsamında yürütülebilen dağıtım faaliyeti, elek-

trik enerjisi veya kapasitesinin OSB katılımcılarının kullanımına sunulması ve bu faaliyetlere

ilişkin diğer hizmetlerin yürütülmesini kapsar.

(2) Dağıtım faaliyetinde bulunmak isteyen OSB, Kuruma dağıtım lisansı başvurusunda

bulunmak zorundadır. OSB, dağıtım lisansı almak için, Kurul tarafından belirlenen ve Kurum

İnternet sayfasında yayımlanan “OSB Dağıtım Faaliyeti için Lisans Başvurusunda Sunulması

Gereken Bilgi ve Belgeler Listesi” uyarınca sunulması gereken belgeleri ibraz etmek suretiyle

Kuruma başvurur.

(3) Lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin

de başvuru esnasında Kuruma ibraz edilmesi zorunludur.

OSB dağıtım lisansı başvurularının inceleme ve değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Lisans başvurusu sırasında OSB’den istenen belgelerin gereğine uygun

olarak ibraz edilip edilmediği hakkındaki inceleme, sunulan belgelerin Kurum merkez evrakına

giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır.

(2) Lisans başvurularında tespit edilen eksikliklerin onbeş iş günü içerisinde giderilmesi

istenerek, giderilmediği takdirde başvuru sırasında sunulan belgelerin iade edileceği bildirilir.

Bu çerçevede sunulan bilgi ve belgeler on iş günü içerisinde incelenir ve söz konusu süre içe-

risinde de eksikliklerin giderilmemesi veya başvurudan vazgeçildiğinin Kuruma yazılı olarak

bildirilmesi halinde, başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru sırasında sunulan belgeler iade edi-

lir. Bu durumda daha önce sunulmuş olan lisans alma bedelinin yüzde birine ilişkin tutar iade

edilmez.

(3) Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular,

başvuru tarihi itibarıyla veya ikinci fıkra kapsamında eksikliklerin giderilmesine ilişkin bilgi

ve belgelerin Kurum evrakına giriş yaptığı tarih itibarıyla değerlendirmeye alınır. Lisans baş-

vurusunun değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamına gelmez.

(4) Değerlendirmeye alınan lisans başvurusuna ilişkin bilgiler Kurum İnternet sayfa-

sında duyurulur. Duyurusu yapılan başvuruya, üçüncü şahıslar tarafından on iş günü içerisinde

ve sadece kişisel hak ihlali açısından yazılı olarak itirazda bulunulabilir.

(5) OSB’den, değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için;

a) İhtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve OSB’yi temsile yetkili

şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme,

başvurunun değerlendirmeye alınmasını müteakip kırk beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
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b) Başvuru sahibine OSB’ye yazılı olarak bildirimde bulunularak, lisans alma bedelinin

kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi durumunda lisans ala-

bileceği ve bu yükümlülüğün yapılan tebliğden itibaren otuz gün içerisinde yerine getirilmemesi

halinde lisans başvurusunun reddedileceği bildirilir.

(6) Kurum tarafından yapılan değerlendirme Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul

kararı ile sonuçlandırılır. Lisans verilen OSB’nin unvanı ve lisans süresi Resmî Gazete’de ya-

yımlanır ve Kurum İnternet sayfasında duyurulur.

(7) Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda ret gerekçeleri baş-

vuran OSB’ye Kurul kararını izleyen on iş günü içerisinde bildirilir.

(8) Lisans, üzerinde belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibi OSB’nin lisans

kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.

Lisansların tadil edilmesi, yenilenmesi, sona ermesi ve iptali

MADDE 9 – (1) Lisans, OSB’nin talebi veya ilgili mevzuat kapsamındaki uygulama-

ların gerektirdiği durumlarda ya da yasal değişiklik hallerinde tadil edilebilir. Lisans sahibi

tüzel kişinin adres ve unvan değişikliğine ilişkin lisans tadilleri ilgili ana hizmet birimi tara-

fından yapılır.

(2) OSB’nin talebiyle yapılacak tadillerde, Kurulun tadil hakkındaki olumlu kararının

tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde lisans tadil ücretinin Kurum hesabına yatırıldığına iliş-

kin belgenin Kuruma ibraz edilmesi kaydıyla, lisans tadili Kurum tarafından gerçekleştirilir.

Bu yükümlülüğün, yukarıda belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili

talebi reddedilmiş sayılır. Reddedilmiş sayılan lisans tadil talebine ilişkin konuda, yeniden li-

sans tadil talebinde bulunulması halinde ise her defasında lisans tadil ücreti bir kat artırılarak

uygulanır.

(3) Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken bir yıl, en

geç dokuz ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir.

(4) Lisans sahibi OSB’nin, lisans süresinin bitiminden önce ve öngörülen süreler içe-

risinde lisansını yenilemek üzere Kuruma başvurmaması halinde, Kurum ilgili OSB’nin onaylı

sınırları içerisindeki katılımcıların haklarının korunması ve hizmetin aksamaması için gereken

önlemleri alır.

(5) Lisans yenileme başvurusu hakkındaki inceleme ile değerlendirme, lisans yenile-

mesi hakkındaki yazılı başvurunun Kurum merkez evrakına giriş tarihini izleyen kırk beş gün

içerisinde sonuçlandırılır. Lisans yenileme başvurusu hakkındaki Kurul kararı ilgili OSB’ye

yazılı olarak bildirilir ve yapılan bildirimde yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına

ilişkin belgenin otuz gün içerisinde ibraz edilmesi istenir. Bu yükümlülüğü, yukarıda belirtilen

süre içerisinde yerine getiren OSB’ye Kurul kararı ile yeni lisans verilir.

(6) Lisans yenilenmesi hakkındaki Kurul kararı, lisansın yürürlüğe girmesini müteakip

Resmî Gazete’de yayımlanır ve Kurum İnternet sayfasında duyurulur.

(7) Lisans, lisans sahibi OSB’nin talebi üzerine, lisans süresinin bitiminden başlamak

üzere ve Kanunda öngörülen asgari süreler gözetilmek suretiyle her defasında en fazla kırk do-

kuz yıl için yenilenebilir.
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(8) OSB’nin sahibi olduğu lisansın sona ermesine ilişkin işlemler Elektrik Piyasası Li-

sans Yönetmeliğine göre gerçekleştirilir. Lisans sona ermeden önce OSB, katılımcılarının aley-

hine bir sonuç doğmaması için gerekli tedbirleri alır ve alınan tedbirleri Kuruma bildirir.

(9) OSB üretim ve dağıtım lisanslarının iptaline ilişkin hususlarda Elektrik Piyasası Li-

sans Yönetmeliği ve 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Pi-

yasasında Dağıtım ve Tedarik Lisanslarına İlişkin Tedbirler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Kapsamındaki Hak ve Yükümlülükler

OSB üretim lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülükler

MADDE 10 – (1) OSB üretim lisansında aşağıdaki hükümler yer alır:

a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak,

b) Lisansı kapsamındaki faaliyetinin gerektirdiği diğer mevzuat hükümlerine uymak,

c) Yıllık programlı bakım takvimini ilgili mevzuata uygun olarak TEİAŞ ve üretim te-

sisinin bulunduğu dağıtım bölgesinde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye bil-

dirmek ve günlük üretim programını vermek,

ç) Üretim tesisini; mücbir sebepler ile yıllık programlı bakım takvimi dışında, OSB katı-

lımcılarına karşı üstlenilmiş bulunan yükümlülükleri yerine getirecek şekilde işler halde tutmak,

d) Mücbir sebepler dışında; önceden öngörülemeyen arızalar sonucu veya arızaya yol

açacağı açık olan durumlarda, çok ivedi olarak TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketine bilgi ve-

rilmek suretiyle programsız bir bakım yaptığında, bu bakımın süresi itibarıyla piyasa işleyişini

olumsuz yönde etkilediğinin saptanması ve devre dışı kalma hakkında öne sürülen gerekçelerin

Kurum tarafından kabul edilebilir bulunmaması halinde fiilin niteliğine göre Kanunun 16 ncı

maddesi hükümlerinin uygulanacağı,

e) Mücbir sebepler, yıllık programlı bakım takvimleri ve programsız bakımlar dışında,

üretim faaliyetinin durdurulmasının talep edilmesi halinde, faaliyetin durdurulmasının talep

edildiği tarihten en az yüz yirmi gün önce onay alabilmek üzere Kuruma yazılı olarak başvuruda

bulunmak,

f) Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde; sistem

kararlılığı ve emniyeti açısından tehlike arz eden durumlar ile mücbir sebepler durumlarında;

Milli Yük Tevzi Merkezinin, sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri yerine

getirebilmesini teminen verdiği tüm talimatlara uymak,

g) Milli Yük Tevzi Merkezinin sistem güvenilirliği açısından üstlendiği yükümlülükleri

yerine getirebilmesini teminen verdiği talimatlara uyulması sonucu ortaya çıkan maliyetleri,

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde karşılamak,

ğ) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında verilen tali-

matlara uygun hareket etmek ve bu çerçevede gerekli bilgi ve belgeleri EPİAŞ’a vermek,

h) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları,

bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya or-

tadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen gideri-

lebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren yedi iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma

bildirmek,
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ı) Elektrik enerjisi veya kapasitesi satışı yapılan serbest tüketiciler hakkındaki gerekli

tüm bilgi ve belgeleri EPİAŞ, TEİAŞ ve ilgili dağıtım şirketine vermek,

i) Üretim tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde

denetime hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini ye-

rine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,

j) Sadece onaylı sınırları içerisindeki katılımcılarına elektrik enerjisi veya kapasitesi

satışında bulunmak,

k) Elektrik enerjisi veya kapasitesi alışverişi yapılabilmesi için ilgili mevzuatın gerek-

tirdiği sayaçları tesis etmek,

l) Üretim faaliyeti ile ilgili yasal defter ve kayıtlarını, üstlenmiş olduğu diğer faaliyet-

lerden ayrı olarak tutmak, hesapları arasında çapraz sübvansiyon yapmamak,

m) Üretim faaliyeti kapsamında ihtiyaç fazlası üretilen elektrik enerjisinin onaylı sı-

nırları dışındaki dağıtım veya iletim sistemine verilmesi halinde mahsuplaşma da dahil, her-

hangi bir bedel talebinde bulunmamak.

OSB dağıtım lisansı kapsamındaki hak ve yükümlülükler

MADDE 11 – (1) OSB dağıtım lisansında aşağıdaki hükümler yer alır:

a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uymak,

b) Lisansı kapsamındaki faaliyetinin gerektirdiği diğer mevzuat hükümlerine uymak,

c) Lisansında belirlenen onaylı sınırları içerisinde OSB dağıtım sistemi yatırım planını

yapmak, yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuat çerçe-

vesinde dağıtım sistemini çevreyle uyumlu bir şekilde işletmek, bakım ve onarımını yapmak,

sahip olduğu ve işletmekte olduğu tesislerde her türlü güvenlik tedbirlerini almak,

ç) Onaylı sınırlar içerisindeki katılımcılarına elektrik enerjisi veya kapasitesi temin etmek,

d) Katılımcılarına, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin bağlantı ve sistem kulla-

nım hizmetlerinden oluşan dağıtım hizmetlerini sunmak ve katılımcılarının OSB dağıtım sis-

temine bağlantı ve sistem kullanım taleplerini, sisteme erişim hakkını gözeterek karşılamak,

e) Onaylı sınırlar içerisindeki katılımcıların sayaçlarını kurmak, okumak, bakım ve iş-

letilmesi hizmetlerini yerine getirmek ve mevcut sayaçları Kanun çerçevesinde devralmak,

f) Elektrik üretim faaliyeti göstermek amacıyla lisans almak suretiyle kurulacak üretim

tesislerinin OSB dağıtım sistemine bağlantısının mümkün olup olmadığı hakkında Kurum ta-

rafından istenen görüşü gerekçeleri ile birlikte ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde Kuruma

sunmak,

g) OSB onaylı sınırları içerisinde bulunan ve başka bir tedarikçiden elektrik enerjisi

veya kapasitesi tedarik edemeyen serbest tüketici olan katılımcılarına elektrik enerjisi ve kapasitesi

temin etmek,

ğ) Katılımcıları açısından; verimli, istikrarlı ve ekonomik bir sistemin oluşturulması ve

korunması için, elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı ve diğer hizmetler için uygun alt yapıyı sağ-

lamak,
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h) Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde,

lisansı kapsamındaki OSB dağıtım bölgesine ilişkin talep tahminlerini hazırlamak ve dağıtım

şirketi veya TEİAŞ’a bildirmek,

ı) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları ile Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönet-

meliği çerçevesinde gerekli yan hizmetleri ekonomik ve güvenilir olarak sağlamak,

i) OSB dağıtım bölgesindeki katılımcılarının ve diğer tedarikçilerden elektrik enerjisi

veya kapasitesi temin eden serbest tüketicilere ait kayıtları tutmak, puant taleplerini kaydetmek,

sayaç kayıtlarını izlemek ve Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçeve-

sindeki gerekli bilgi ve belgeleri ilgili mevzuatın gerektirdiği formatta EPİAŞ’a vermek,

j) Katılımcılarına standart sözleşme sunmak,

k) Serbest tüketici hakkını kazanmış katılımcılarının tedarikçilerini değiştirmek iste-

meleri durumunda gerekli yardım, hizmet ve bilgileri sağlamak; serbest tüketici hakkını ka-

zanmış katılımcıları herhangi bir tedarikçiye yönlendirmemek; tüm katılımcılar serbest tüketici

olana kadar, bölgesinde yer alan katılımcıların serbest tüketici olup olmadıklarını sorgulaya-

bilmelerini sağlayacak mekanizmayı İnternet sitesinde güncel olarak bulundurmak; bu kap-

samda aksine yazılı beyanı olmadığı sürece, yapılacak sorgulamalarda ilgili katılımcıların ile-

tişim bilgilerine erişimi temin etmek,

l) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin sürdürülmesini engelleyen veya aksatan olayları,

bu olayların lisans kapsamındaki faaliyetler üzerindeki etkilerini, bu etkileri azaltmak veya or-

tadan kaldırmak için alınan önlemleri ve etkilerin hangi koşullarda ve sürede tamamen gideri-

lebileceğini, olayın ortaya çıkmasından itibaren on beş iş günü içerisinde yazılı olarak Kuruma

bildirmek,

m) Tesislerini, yasal defter ve kayıtlarını ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dene-

time hazır bulundurmak, talep edildiğinde denetime açmak ve Kurumun faaliyetlerini yerine

getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi ve belgeyi Kuruma zamanında vermek,

n) OSB dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı hakkındaki olumsuz görüş ge-

rekçelerinin Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan inceleme sonucunda, objektif teknik kri-

terlere dayanmaması nedeniyle Kurul tarafından uygun görülmemesi halinde, bağlantı ve sistem

kullanım anlaşmalarını imzalamak,

o) OSB dağıtım sistemine erişilebilirlik hususunda ve elektrik enerjisi kesintileri veya

kısıntıları ile ilgili olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemek,

ö) Serbest tüketici sıfatıyla temin ettiği elektrik enerjisini katılımcılarının kullanımına

sunmak ve buna ilişkin diğer hizmetleri yürütmek,

p) Dağıtım faaliyeti ile ilgili yasal defter ve kayıtlarını, üstlenmiş olduğu diğer faali-

yetlerden ayrı olarak tutmak, hesapları arasında çapraz sübvansiyon yapmamak,

r) OSB üretim lisansına sahip olması halinde, üretim faaliyeti kapsamında üretilen elektrik

enerjisinin OSB’nin ihtiyacını karşılayamaması halinde, eksik kalan miktarı ilgili mevzuat

çerçevesinde temin etmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans Kapsamındaki Faaliyetler, Görev ve Sorumluluklar

Lisans kapsamındaki faaliyetler

MADDE 12 – (1) OSB, katılımcılarının elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılamak ama-

cıyla, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunabilir

veya serbest tüketici vasfıyla elektrik enerjisi satın alabilir. OSB’nin üretim tesisi kurması du-

rumunda, üretim tesisi ilgili mevzuat çerçevesinde iletim veya OSB dağıtım sistemine bağlanır.

(2) OSB, onaylı sınırları içerisinde, dağıtım tesislerinin kurulması, işletilmesi, elektrik

enerjisinin dağıtımının yapılması ve ilgili diğer hizmetlerin yerine getirilmesi faaliyetlerini yü-

rütür.

(3) OSB, Kurumdan her bir faaliyet ve aynı faaliyetin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı

lisans alır.

(4) Onaylı sınırları dışında elektrik piyasasında faaliyet gösterilmesi ilgili mevzuat hü-

kümlerine tabidir.

Lisans kapsamındaki görev ve sorumluluklar

MADDE 13 – (1) OSB, onaylı sınırları içerisinde katılımcılarına elektrik enerjisi temin

etmekten, dağıtım tesislerinin gerekli yenileme ve genişleme yatırımları ile işletme ve bakımını

yapmaktan, elektrik enerjisinin; verimli, kaliteli, kesintisiz ve güvenilir olarak katılımcılarına

sunumu ve kayıp-kaçağın önlenmesi ile ilgili her türlü önlemi almaktan, katılımcılarına eşit

taraflar arasında ayrım gözetmeksizin sisteme erişim ve sistemi kullanım imkanı sağlamaktan

sorumludur. OSB’nin onaylı sınırları içerisindeki elektrik piyasasına ilişkin faaliyetlerini ilgili

mevzuata uygun olarak yürütmesi esastır.

(2) OSB, sınırları içerisinde serbest tüketici olan katılımcıların, tedarikçilerinin hukuki

gerekler nedeniyle ikili anlaşmaları kapsamında taahhüt ettikleri elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi

sağlayamadığı durumlarda, bu katılımcılarına elektrik enerjisi ve/veya kapasite temin etmekle

yükümlüdür. Lisans sahibi OSB, bu yükümlülüklerini yerine getirmek üzere mevcut tedarik-

çileri ve/veya diğer tedarikçiler ile serbest tüketici olan katılımcılarına garanti edilen elektrik

enerjisi ve/veya kapasitenin teminini içeren son kaynak anlaşmaları yapmak zorundadır.

(3) Son kaynak anlaşmalarının neden olduğu maliyetlerin, bu maliyetlerin doğmasına

sebep olan katılımcılara yansıtılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından düzenlenir.

(4) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği çerçevesinde dağıtım ve

tedarik şirketlerince yerine getirilen yükümlülükler, onaylı sınırları içerisinde münhasır olmak

üzere OSB tarafından yerine getirilir.

(5) OSB, ölçü devrelerinin kontrolü ve sayaç endekslerinin okunması ile tahakkuk ve

tahsilatından sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

OSB’nin Sisteme Bağlantısı ve Sistem Kullanımı

OSB’nin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı

MADDE 14 – (1) OSB;

a) Mülkiyeti, işletme ve bakımı kendisine veya TEİAŞ’a ait transformatör ile iletim

sistemine iletim gerilimi seviyesinden,
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b) TEİAŞ’ın transformatör merkezlerinin (TM) şalt sahalarının orta gerilim barasına

müstakil fiderle kendisine veya ilgili dağıtım şirketine ait hatlarla ya da,

c) Dağıtım Şirketine ait müstakil bir dağıtım merkezine (DM)

bağlanır.

(2) TEİAŞ, OSB’lerin iletim sistemine doğrudan veya transformatör merkezlerinin orta

gerilim baralarına bağlantı ile ilgili taleplerinin karşılanmasında, OSB’leri dağıtım şirketi gibi

değerlendirir.

(3) OSB, TEİAŞ veya ilgili dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile ilgili mevzuat hüküm-

lerine göre tesis edilmiş bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları imzalar.

ALTINCI BÖLÜM

OSB’lerin Katılımcılarına Uygulayacağı Bedeller ile Bu Bedellerin

Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar

OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller ile bu bedellerin belirlenmesine

ilişkin usul ve esaslar

MADDE 15 – (1) OSB’nin katılımcılarına uygulayacağı bedeller;

a) Elektrik enerjisi bedeli,

b) Dağıtım bedeli,

c) Emreamade kapasite bedeli,

ç) TEİAŞ’a ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen, sistem kullanım ve sis-

tem işletimi ile ilgili bedeller,

d) OSB bağlantı bedeli,

e) OSB güvence bedeli,

f) OSB kesme-bağlama bedelinden

oluşur.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde şeffaflık ve eşit taraflar ara-

sında ayrım gözetilmeme ilkeleri uyarınca OSB tarafından sunulan ve Kurul tarafından uygun

bulunarak onaylanan bedeller Kurum ve OSB İnternet sayfasında ve/veya OSB ilan panosunda

yayımlanır.

(3) Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak dü-

zenlenecek faturalarda; elektrik enerjisi bedeli, ilgili katılımcı için TEİAŞ’a ve/veya dağıtım

lisansı sahibi tüzel kişiye ödenmesi gereken bedel ve dağıtım bedeli ayrı olarak gösterilir. Bu

bedellerin hesaplanmasında OSB’nin diğer faaliyetleri ile ilgili hiçbir maliyet unsuru yer alamaz.

(4) Emreamade kapasite bedeli, OSB dağıtım sistemine bağlı olup kendi tüketim tesisi

veya serbest tüketicilerine ürettiği elektrik enerjisini barasından direkt hat ile sağlayan üretici-

lerden, hazır tutulan dağıtım şebekesi kapasitesi karşılığı olarak kW bazında alınır. Emreamade

kapasite bedeli önerisi, dağıtım bedeli önerisi ile birlikte bu Yönetmelik ekindeki Tablo-1 içe-

risinde Kuruma yıllık olarak sunulur.

OSB tarafından uygulanacak elektrik enerjisi bedeli

MADDE 16 – (1) Serbest tüketici hakkını kullananlar dışındaki katılımcıların kullanı-

mına sunulan elektrik enerjisi veya kapasitesi için uygulanacak OSB elektrik enerjisi bedeli
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sadece elektrik enerjisi teminine ve/veya üretimine ilişkin maliyetleri içerir ve katılımcılara

doğrudan yansıtılır. OSB elektrik enerjisi bedelini, aldığı tarife tipine göre katılımcılarına kâr

amacı gütmeksizin aynen yansıtır.

(2) Elektrik enerjisi veya kapasitesi bedeli, sanayi katılımcısı ve sanayi harici katılımcı

arasında ayrım gözetmeksizin tüm katılımcılara eşit olarak uygulanır.

Dağıtım bedeli ile TEİAŞ’a ve dağıtım şirketine ödenen bedeller

MADDE 17 – (1) Lisans sahibi OSB tarafından, onaylı sınırları içerisinde yıllık olarak

uygulanacak dağıtım bedeli önerisi, bu Yönetmeliğin ekindeki Tablo-1’e uygun olarak sanayi

ve sanayi harici katılımcılar bazında olmak üzere her yıl Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak

Kurul onayı alınmak üzere Kuruma sunulur. Kurul, OSB onaylı sınırları içerisinde bir sonraki

yıl için uygulanacak dağıtım bedeli ile ilgili öneriyi inceler, gerekli görmesi halinde her türlü

ek bilgi ve belge isteyebilir ve uygun bulması halinde 31 Aralık tarihine kadar onaylar.

(2) OSB tarafından uygulanacak dağıtım bedeli; OSB dağıtım sistem kullanım bedeli

ile diğer hizmet bedellerinden oluşur.

(3) OSB, dağıtım bedelini, sanayi katılımcıları ve sanayi harici katılımcılar bazında,

eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygular. Mevcut ve yeni katılımcıların sanayi sicil

belgelerinin sunulmasına ilişkin işlemler OSB tarafından belirlenen usule göre yerine getirilir.

(4) Dağıtım bedelinin belirlenmesinde aşağıdaki maliyet bileşenleri dikkate alınır:

a) OSB dağıtım sistemi için yapılan her türlü yatırım giderleri,

b) OSB dağıtım faaliyeti için gerekli personel giderleri,

c) OSB dağıtım faaliyeti için gerekli işletme ve bakım-onarım giderleri,

ç) Gelir farkı düzeltme bileşeni,

d) OSB dağıtım faaliyetinin hizmet alımı yolu ile sağlanması halinde hizmet alımına

ilişkin giderler,

e) OSB içi dağıtım kayıplarının maliyeti,

f) Sayaç okuma, faturalama ve müşteri hizmetlerine ilişkin maliyetleri,

g) Genel aydınlatma tüketim giderleri.

(5) Dağıtım bedeli içerisinde OSB dağıtım sistemi ile ilgili olmayan hiçbir maliyet un-

suru yer alamaz.

(6) OSB tarafından, Tablo-1’e uygun olarak Kuruma önerilmiş ve Kurul tarafından

onaylanmış olan dağıtım bedelinden elde edilmesi öngörülen gelir ile gerçekleşen gelir arasında

oluşabilecek fark, gelir farkı düzeltme bileşeni olarak dağıtım bedellerinin uygulandığı yılın

gerçekleşmiş verileri oluştuktan sonra takip eden ikinci yılın dağıtım bedelinin hesaplanma-

sında dikkate alınır. Bu hesaplama için, Tablo-1’de yer alan öngörüler haricinde gelir farkı dü-

zeltme bileşeninin hesaplanmasına esas olmak üzere önceki yıllara ait fiili gerçekleşmeleri gös-

teren bilgiler de birlikte sunulur.

(7) OSB, ilgili mevzuat uyarınca, dağıtım şirketleri için geçerli kurallar çerçevesinde

katılımcılarına reaktif enerji tarifesi uygular. Reaktif enerji tarifesi uygulamasından elde edi-

lecek gelir yine reaktif enerji giderleri ya da dağıtım faaliyeti ile ilgili giderlerin karşılanması

amaçları için kullanılır.
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(8) TEİAŞ’a veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ödenen sistem kullanım ve sistem

işletim ile ilgili bedeller eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin katılımcılara sözleşme gücü

ve/veya enerji miktarına göre doğrudan yansıtılır.

(9) Elektrik enerjisi veya kapasitesi teminine yönelik teminat giderleri eşit taraflar ara-

sında ayrım gözetmeksizin katılımcılara yansıtılır.

(10) Dağıtım bedeli önerisini ilgili uygulama yılının Ekim ayı sonuna kadar bu madde

çerçevesinde hazırlayarak Kuruma sunmayan veya Kurul tarafından önerileri uygun bulunmayarak

31 Aralık tarihine kadar onaylanmayan OSB’lerde Kurul tarafından belirlenen dağıtım bedelleri

uygulanır.

OSB bağlantı, güvence ve kesme-bağlama bedelleri

MADDE 18 – (1) OSB bağlantı bedeli, OSB dağıtım sistemi yatırım maliyetlerini içermez.

(2) OSB bağlantı bedeli, OSB dağıtım sistemine bağlantısı yapılan katılımcılar namına

tesis edilen bağlantı varlıklarını ve bu varlıkların tesisine ilişkin masrafları içerecek şekilde

hesaplanır.

(3) Bağlantı varlıklarının katılımcı tarafından tesis edilmesi durumunda, bağlantısı ya-

pılan katılımcı, bağlantının test edilmesi ve devreye alınma giderlerinin karşılanması dışında

bir bedel ödemez.

(4) OSB katılımcılarına uygulanacak OSB bağlantı bedeli, OSB güvence bedeli ve OSB

kesme-bağlama bedeli OSB’nin sınırları içerisinde bulunduğu dağıtım bölgesi için Kurul tara-

fından onaylanan bedelleri aşamaz.

(5) Kurul tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde OSB’nin içinde bulunduğu dağıtım

bölgesi için onaylanan bağlantı, güvence ve kesme-bağlamaya ilişkin usul ve esaslar OSB ta-

rafından da uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İletim ve Dağıtım Bağlantı ve Sistem Kullanım Bedelleri ve Mali Belgeler

İletim ve dağıtım bağlantı ve sistem kullanım bedelleri

MADDE 19 – (1) OSB, şebeke bağlantısı dikkate alınarak TEİAŞ veya ilgili dağıtım

lisansı sahibi tüzel kişiler ile yaptıkları bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları doğrultusunda

söz konusu işletmecilere ilgili mevzuat uyarınca bağlantı, sistem kullanım ve sistem işletimi

ücretlerinden kaynaklanan bedel ve teminatları öder. Söz konusu anlaşma hükümleri doğrul-

tusunda anlaşma hükümlerinin ihlalinden doğan cezalardan OSB sorumludur. OSB tarafından

cezaların veya reaktif enerji bedeli ile ilgili ödemelerin belli bir katılımcı ya da katılımcı gru-

bunun ihmal veya kusuru nedeni ile ödendiğinin belirlenmesi halinde, söz konusu cezalar sa-

dece ilgili katılımcıdan tahsil edilir.

Mali belgeler

MADDE 20 – (1) OSB’ler, tahsilatına aracı oldukları tüm vergileri ve kanuni kesintileri

katılımcılara hitaben düzenleyecekleri faturalarda ayrı olarak gösterir.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

Katılımcıların Serbest Tüketici Hakkını Kullanması ve

Serbest Tüketici Uygulaması

Katılımcıların serbest tüketici hakkını kullanması

MADDE 21 – (1) OSB katılımcılarından serbest tüketici limitini aşan tüketiciler,

OSB’ye bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen dağıtım bedelini ödemek kaydıyla başka

bir tedarikçiden elektrik enerjisi veya kapasitesi temin edebilir.

(2) OSB ilgili mevzuatta dağıtım şirketlerinin serbest tüketicilere karşı üstlendikleri

yükümlülükleri yerine getirir.

(3) OSB, serbest tüketici olma hakkını kullanmak isteyen katılımcılarına elektrik ener-

jisi nakledilebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

(4) Serbest tüketici niteliğini haiz katılımcının tedarikçi seçme süreci, Elektrik Piyasası

Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümlerine göre gerçekleştirilir.

(5) İstenmesi halinde onaylı sınırları içerisindeki katılımcıya serbest tüketici olduğunu

gösterir belge OSB tarafından verilir.

Serbest tüketici uygulaması

MADDE 22 – (1) OSB’nin onaylı sınırları içinde serbest tüketici hakkını kazanan ka-

tılımcıların bu haklarını kullanması halinde;

a) OSB içi kayıp bedelleri OSB dağıtım bedeli içerisinde yer aldığından bu katılımcı-

ların enerji tüketim miktarlarına ayrıca OSB içi kayıp miktarı eklenmez ve sayaç ölçüm değeri

OSB sayaç ölçüm değerinden düşülür. OSB’ye, EPİAŞ tarafından, geri kalan net ölçüm değeri

üzerinden kayıp uygulaması yapılır.

b) TEİAŞ’a veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ilgili serbest tüketici olan katılımcısı

için ödenen, sistem kullanım ve sistem işletim fiyatlarından OSB yönetimi sorumludur. OSB

bu tarifelerden kaynaklanan bedelleri öder ve ilgili serbest tüketiciden uygulayacağı dağıtım

bedeli ile birlikte tahsil eder. Tedarikçisini seçen serbest tüketicinin kendisi ya da tedarikçisi

TEİAŞ’a veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiye ayrıca bir bedel ödemez.

c) Söz konusu serbest tüketicinin sayaçları OSB tarafından okunur, kontrol edilir, ilgili

mevzuat çerçevesinde gereken bilgiler EPİAŞ’a ve diğer ilgili kurumlara iletilir.

ç) Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulaması ile ilgili temi-

natlar konusunda, tedarikçisini seçen serbest tüketicilerden OSB sorumlu değildir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Bağlantı Başvurusu, Başvurunun Değerlendirilmesi ve Bağlantı Anlaşması

Bağlantı başvurusu

MADDE 23 – (1) OSB onaylı sınırları içerisinde kurulan yeni bir tesis veya kullanım

yeri için OSB dağıtım sistemine bağlanmak suretiyle elektrik enerjisi temin etmek isteyen ka-

tılımcı, sınırları içinde bulunduğu OSB’ye yazılı olarak başvuruda bulunur.

(2) Başvuruda bulunan katılımcı, OSB’nin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde talep

ettiği belgeleri ibraz eder.
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(3) OSB, kendisine tahsis edilen kapasite dahilinde katılımcıya ait tesise elektrik enerjisi

müsaadesi verir.

(4) Kullanım amacıyla sınırlı bir süre için, OSB dağıtım sistemine geçici bağlantı ya-

parak elektrik enerjisi temin etmek isteyen katılımcı, elektrik projesini ve kullanım amacının

gerektirdiği belgeleri ibraz etmek kaydıyla OSB’ye başvuruda bulunur.

Başvurunun değerlendirilmesi ve bağlantı anlaşması

MADDE 24 – (1) Katılımcının, OSB dağıtım sistemine bağlantı talebinin, dağıtım li-

sansı sahibi OSB tarafından bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karşı-

lanması ve bağlantı anlaşması yaparak hizmet verilmesi esastır.

(2) Bağlantı için yapılan başvuru, OSB tarafından dağıtım sisteminin mevcut durumu

çerçevesinde genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması hususları da dikkate alına-

rak 28/1/2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Bağlantı

ve Sistem Kullanım Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(3) Buna göre;

a) OSB dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uy-

gun olması halinde, OSB ile katılımcı arasında bağlantı anlaşması imzalanır.

b) OSB dağıtım sisteminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uy-

gun olmaması ve genişleme yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması durumunda; saha etüdü

gerektirmeyen hallerde başvuru tarihinden itibaren on iş günü, saha etüdü gerektiren hallerde

ise başvuru tarihinden itibaren yirmi iş günü içerisinde, bağlantı talebinin karşılanabileceği

makul bir süre, gerekçeleri ile birlikte başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvuru sahibinin

bağlantı talebinin karşılanabilmesi için OSB tarafından bildirilen sürenin uzun bulunması ve

bağlantı talebinin dağıtım sisteminde tadilat veya tevsii yapılarak karşılanabilir olması halinde,

bağlantıyı gerçekleştirecek tesislerin yapımını Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım

Yönetmeliğinin 21 inci maddesindeki yönteme göre başvuru sahibi üstlenebilir.

(4) Dağıtım sistemine geçici bağlantı yaparak elektrik enerjisi temin etmek isteyen ka-

tılımcı ile OSB arasında kullanım amacıyla sınırlı bir süreyi içeren bağlantı anlaşması imzalanır.

(5) Bağlantı anlaşmasının imzalanmasını takiben ve anlaşmada yer alan süre içerisinde

gerekli bağlantı varlıkları tesis edilerek, bu Yönetmeliğe uygun olarak belirlenen bağlantı be-

deli, başvuru sahibi tarafından OSB’ye ödenir.

(6) Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması

esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.

ONUNCU BÖLÜM

Proje Onayı ile Kabul İşlemleri, Sisteme Bağlantı ve

Elektrik Enerjisi Tedarik Sözleşmesi

Proje onayı ile kabul işlemleri

MADDE 25 – (1) OSB dağıtım tesisi projeleri, Bakanlık tarafından yayımlanan mev-

zuat hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve bu projelerin onayı ile geçici ve kesin kabul iş-

lemleri Bakanlık veya Bakanlıkça yetkilendirilen kurum ya da kuruluşlar tarafından yapılır.
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Sisteme bağlantı

MADDE 26 – (1) Bağlantı anlaşması yapmış olan katılımcının OSB dağıtım sistemine

bağlantısının yapılabilmesi için, katılımcı tarafından tesis edilen ölçü cihazları ve devrelerinin

ilgili bölümleri OSB tarafından mühürlenir ve OSB tarafından tesis edilen sayacın okuması

yapılarak tespit edilen ilk endeks değeri alınarak sisteme bağlantı yapılması hakkında tutanak

düzenlenmek suretiyle katılımcının dağıtım sistemine bağlantısı gerçekleştirilir.

(2) Katılımcının sisteme bağlanmasından sonra her türlü dağıtım hizmeti, OSB tarafın-

dan, bağlantı anlaşması ve bu Yönetmelik ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kar-

şılanır.

Elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi

MADDE 27 – (1) OSB ile elektrik enerjisinin verileceği katılımcısı arasında yapılacak

elektrik enerjisi tedarik sözleşmesi, bağlantı gücünde değişiklik yapılması, hizmet kalitesi, ka-

tılımcı grupları, elektrik kesintileri, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi tüketimi, sayaç ve ölçü

devreleri, sayaç yeri, sayaç kontrolü, sayacın tüketim kaydetmemesi, sayacın doğru tüketim

kaydetmemesi, elektrik enerjisi tüketim miktarının tespiti ve ödeme bildiriminde bulunulması,

hatalı bildirimde bulunulması, zamanında ödenmeyen borçlar, kesilmiş olan elektriğin yeniden

bağlanması, OSB güvence bedeli, kayıtların tutulması ve raporlama, katılımcıların bilgilendi-

rilmesi gibi hususları içerir.

(2) Elektrik enerji tedarik sözleşmesinin hazırlanmasında Elektrik Piyasası Tüketici

Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca görevli tedarik şirketleri ile tüketiciler arasında

imzalanmak üzere Kurul tarafından onaylanan standart perakende satış sözleşmesi hükümleri

dikkate alınır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 28 – (1) OSB’nin piyasa faaliyetlerinin, ilgili mevzuata uygun olarak ger-

çekleştirilip gerçekleştirilmediği Kurum tarafından denetlenir.

İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanması

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri uygulanır.

Anlaşmazlıkların giderilmesi

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklarda, anlaş-

mazlığın çözümü için Kuruma başvuruda bulunulabilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 31 – (1) 29/12/2006 tarihli ve 26391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Or-

ganize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kal-

dırılmıştır.

Tesislerin OSB’lere devir işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Dağıtım lisansı sahibi organize sanayi bölgesinin onaylı sı-

nırları içerisinde olup, bedelsiz olarak veya sembolik bedelle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim

Şirketine devredilen dağıtım tesislerinin mülkiyeti ve işletme hakları bu Yönetmeliğin yayımı
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tarihinden itibaren yüz seksen gün içerisinde devir tarihinden itibaren yapılan yatırım tutarla-

rının finansal maliyetlerinin eklenmesiyle bulunacak olan bedelle ilgili organize sanayi bölge-

sine devredilir. Bu süre içerisinde devralma işlemlerini tamamlamış olan OSB’ler, devralma

tarihinden itibaren otuz gün içerisinde OSB Dağıtım Lisansı almak üzere Kuruma başvurur.

EPİAŞ’ın faaliyete başlaması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelikte EPİAŞ’la ilgili olarak düzenlenen husus-

larda, EPİAŞ piyasa işletim faaliyetine başlayana kadar, TEİAŞ bünyesindeki Piyasa Mali Uz-

laştırma Merkezi muhatap alınır.

Mevcut OSB üretim lisansı başvuruları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kurumca henüz

sonuçlandırılmamış olan OSB üretim lisansı başvuruları, önlisans başvurusu olarak değerlen-

dirilir ve bu Yönetmelikte düzenlenen önlisans başvurularına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde

sonuçlandırılır.

(2) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla uygun bulma kararı verilmiş olan OSB

üretim lisansı başvuruları ile ilgili olarak uygun bulmaya ilişkin Kurul kararları kaldırılarak

bu OSB’lerin başvuruları önlisans başvurusu olarak değerlendirilir ve bu Yönetmelik kapsa-

mındaki yükümlülüklerin tamamlanması için ilgili OSB’lere doksan günlük süre verilir.

OSB’nin, bu süre içerisinde de yükümlülüklerini tamamlayamaması veya başvurudan vazge-

çildiğinin Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, söz konusu tüzel kişinin başvurusu Kurul

kararı ile reddedilir ve ilgili başvuru kapsamında Kuruma sunulan teminat mektubu iade edilir.

Mevcut OSB dağıtım lisansı başvuruları

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kuruma yapılmış

olan OSB dağıtım lisansı başvuruları hakkındaki işlemlere, mevcut haliyle bu Yönetmelik hü-

kümleri çerçevesinde devam edilir.

Mahsup yöntemiyle geri ödeme

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önceki dönemde; OSB

katılımcısının bağlantısı için gerekli olan OSB dağıtım tesislerinin yapımı; OSB dağıtım sis-

teminin mevcut durumunun bağlantı talebinin karşılanması için uygun olmaması ve genişleme

yatırımı veya yeni yatırımın gerekli olması nedeniyle OSB katılımcısı tarafından üstlenilmişse,

dağıtım bedellerinden mahsup edilmek suretiyle karşılanan yatırım tutarının geri ödemesine,

gerçekleşen yatırıma ilişkin toplam harcama tutarının tamamı karşılanana kadar aynı yöntem

ile devam edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren on yıl içerisinde bu madde kapsamında

gerçekleşen yatırıma ilişkin toplam harcama tutarlarının geri ödemesi tamamlanamadığı

takdirde, bakiye tutar ilgili katılımcılara onuncu yılın sonunda defaten ödenir.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 4734 SAYILI KAMU
İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA

YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK
USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g)
Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“f) Hizmet: Cevher ve ürünlerin; nakli, torbalanması, yüklenmesi ve boşaltılması, ekip-
man ve cihazların bakım ve onarımı, danışmanlık, kontrollük, üretim tesislerinin temizliği ve
Teşekkülün faaliyet alanındaki görevlerini gerçekleştirmek üzere ihtiyaç duyduğu diğer hiz-
metleri,”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

—— • ——
Türkiye İnsan Hakları Kurumundan:

İNSAN HAKLARI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan hakları uzman yardımcılığı ve insan

hakları uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş sınavı ile tez ve yeterlik sınavla-
rının şeklini ve uygulamasını, sınav komisyonlarının oluşumunu, insan hakları uzman ve uzman
yardımcılarının çalışma usul ve esasları ile görev ve yetkilerini düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye İnsan Hakları Kurumunda çalışan insan hak-

ları uzmanları, insan hakları uzman yardımcıları ile insan hakları uzman yardımcılığı giriş sı-
navına katılacak adaylar hakkında uygulanır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

15/6/2006 26199

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 12/1/2008 26754
2- 31/7/2010 27658
3- 12/7/2011 27992
4- 2/8/2013 28726
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Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları

Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası ve
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanını,
b) Başkan Yardımcısı: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkan Yardımcısını,
c) Giriş sınavı: İnsan hakları uzman yardımcılığı için yapılacak giriş sınavını,
ç) Giriş Sınavı Komisyonu: İnsan hakları uzman yardımcılığı için yapılacak giriş sına-

vını yapan komisyonu,
d) İkinci Başkan:  Türkiye İnsan Hakları Kurumu İkinci Başkanını,
e) Kanun: 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanununu,
f) Koordinatör:  Başkan tarafından, Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca,

Kurum bünyesindeki birimlerin eşgüdümü için görevlendirilen insan hakları uzmanını,
g) KPSS: (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
ğ) Kurul: İnsan Hakları Kurulunu,
h) Kurum: Türkiye İnsan Hakları Kurumunu,
ı) Staj: Uzman yardımcılarının görevleri ile ilgili olarak yapılan uygulamalı eğitimi,
i) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
j) Tez: İnsan hakları uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezini,
k) Tez Değerlendirme Komisyonu: Uzmanlık tezlerini değerlendiren komisyonu,
l) Uzman: İnsan hakları uzmanını,
m) Uzman yardımcısı: İnsan hakları uzman yardımcısını,
n) Üye: İnsan Hakları Kurulu üyesini,
o) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ö) Yeterlik sınavı: İnsan hakları uzmanlığı yeterlik sınavını,
p) Yeterlik Sınavı Komisyonu:  Yeterlik sınavını yapan komisyonu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 5 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır.
(2) Uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü veya sadece sözlü aşamalardan olu-

şur. Giriş sınavının sadece sözlü olarak yapılmasına Başkan tarafından karar verilir.
(3) Giriş sınavı, Kurumca gerçekleştirilir. İhtiyaç duyulması halinde yazılı sınav,

ÖSYM'ye, üniversitelere ya da diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.
Giriş sınavı duyurusu
MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği

ve değerlendirme yöntemi, öğrenim dalları, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi,
KPSS puan türleri ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru
yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar son başvuru ta-
rihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete'de ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek
ilk beş gazetenin en az birinde ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir.
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Giriş sınavına katılma şartları
MADDE 7 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları

taşımak.
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî

ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumca yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört
yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu
tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurma-
mış olmak.

ç) Geçerlik süresi dolmamış olmak kaydıyla, giriş sınavı ilanında belirtilen KPSS puan
türü veya türlerinden taban puanı almış olmak.

(2) Hukuk Biriminde görevlendirilecek insan hakları uzman yardımcıları ile insan hak-
ları uzmanları için, birinci fıkrada aranan şartlara ilave olarak avukatlık stajını tamamlamış ol-
mak şartı aranır.

Başvuruda istenen belgeler ve başvuru şekli
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Kurumdan veya Kurumun resmî internet sitesinden temin edecekleri sınav başvuru

formu,
b) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması

hâlinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti,
ç) Özgeçmiş,
d) Dört adet vesikalık fotoğraf,
istenir.
(2) Adaylardan istenen belgelerin,  giriş sınavı duyurusunda belirtilen tarih ve saate ka-

dar Kuruma ulaştırılması gerekir. Giriş sınavı duyurusunda belirtildiği takdirde elektronik or-
tamda da başvuru yapılabilir. İlânda belirtilen süre içerisinde Kuruma ulaşmayan başvurular
dikkate alınmaz.

Giriş sınavı komisyonu
MADDE 9 – (1) Komisyon, asıl üyelerin en az üçü, yedek üyelerin ise en az ikisi Kurul

üyeleri arasından olmak üzere beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Komisyon üyeleri ve başkanı,
Kurum Başkanı tarafından belirlenir. Asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle komisyona katılama-
maları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre komisyona katılırlar.

(2) Başkanın gerekli görmesi halinde, yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarından
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personellerinden komisyon üyesi olarak yararlanıla-
bilir. Bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(3) Komisyon başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı sınavlarda görev alamaz.

Komisyonun görev ve yetkileri
MADDE 10 – (1) Komisyon; yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde yazılı sınav

sorularının hazırlanması veya hazırlatılması, sınavın yürütülmesi ve cevapların değerlendiril-
mesi, sözlü sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla
ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir.

(2) Komisyon beş üye ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oylama sırasında çe-
kimser oy kullanılamaz.
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Başvuruların incelenmesi ve adayların sınava kabulü
MADDE 11 – (1) Kurum tarafından, yapılan başvurular incelenerek adaylarda aranan

şartların mevcut olup olmadığı tespit edilir ve giriş sınavına katılabileceklerin isimleri Kurumun
resmi internet sayfasında ilan edilir.

(2) Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde, sınava girme hakkı kazanan adaylara fo-
toğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihi
yer alır. Adaylar, sınav giriş belgelerini sınav saatine kadar elden teslim alırlar. Sınav giriş bel-
gesi olmayan adaylar sınava katılamazlar.

Yazılı sınav konuları
MADDE 12 – (1) Yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate

alınarak belirlenen alan bilgisi ve Kurumun görev alanına giren temel konular olmak üzere iki
bölümden oluşur.

(2) Yazılı sınav konularının alt başlıkları ve yazılı sınav sorularının konu grupları ba-
kımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tâbi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.

Yazılı sınavın yapılış şekli, değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağırma
MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın Kurumca yapılması halinde aşağıda belirtilen esaslar

uygulanır:
a) Yazılı sınava, başvuran adaylardan KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puana sahip

olan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katına kadar
aday Kurumun internet sitesinde duyurulmak suretiyle çağrılır.  Atama yapılacak kadro sayı-
sının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi durumunda, sınava çağrılacak aday sayısı
da ayrı ayrı hesaplanır. KPSS puan türü itibarıyla en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip
diğer adaylar da giriş sınavına çağrılır.

b) Yazılı sınav, klasik usulde veya test şeklinde yapılır.
c) Sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilmesinde

gizliliğe riayet edilir. Hazırlanan sorular, zarflar içerisine konularak kapatılıp imzalanmak su-
retiyle komisyon başkanı tarafından muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda
açılır.

ç) Yazılı sınav, komisyon üyelerinin gözetimi ve denetimi altında, Kurum Başkanı ta-
rafından görevlendirilen salon başkanı ve görevlilerinin nezaretinde yapılır.

d) Yazılı sınav puanı, sınavın klasik usulde yapılması halinde komisyon başkan ve üye-
lerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle
tespit edilir.

e) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması şarttır.
f) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı ve her adayın kullandığı cevap

kâğıdı sayısı tutanakla tespit edilir. Toplanan cevap kâğıtları ve tutanaklar, zarf içine konularak
kapatılıp mühürlendikten sonra komisyon başkanına teslim edilir.

g) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilen-
ler hakkında tutanak düzenlenir ve bunların sınavları geçersiz sayılır.

ğ) Tutanaklar salon başkanı ve görevliler tarafından imzalanır.
h) Yazılı sınav sonuçları ile sözlü sınavın yeri, tarihi ve saati, Kurumun resmî internet

sitesinde ve hizmet binasında ilan edilir; bu hususlar adaylara ayrıca posta yoluyla bildirilmez.
(2) Giriş sınavının yazılı kısmının ÖSYM, üniversiteler ya da diğer kamu kurum ve

kuruluşlarına yaptırılması halinde, yazılı sınava ilişkin hususlar Kurum ile ilgili kuruluş ara-
sında imzalanacak protokolle belirlenir.
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Sözlü sınav ve değerlendirilmesi
MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan baş-

lanarak, atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, Kurumun resmî internet sitesinde
ve hizmet binasında duyurulmak suretiyle çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar
da sözlü sınava çağrılır.

(2) Giriş sınavının sadece sözlü yapılması halinde, sözlü sınava çağrılacak adaylardan
KPSS puan türü itibarıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanmak üzere atama yapı-
lacak kadro sayısının dört katı kadar aday, Kurumun resmî internet sitesinde ve hizmet bina-
sında duyurulmak suretiyle çağrılır.   KPSS puan türü itibarıyla sıralamadaki en son adayın al-
dığı puanla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(3) Atama yapılacak kadro sayısının öğrenim dalları itibarıyla ayrı ayrı belirlenmesi
durumunda, sınava çağrılacak aday sayısı da ayrı ayrı hesaplanır.

(4) Sözlü sınav, adayların;
a) 12 nci maddede belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) İnsan haklarına duyarlılığı, birikimi ve tecrübesi,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
değerlendirilerek her birinden ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(5) Adaylar, komisyon tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için elli puan, (b) ilâ (e)

bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar
ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kulla-
nılmaz.

(6) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sözlü giriş
sınav sonucu, en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak başarı listesi hazırlanır.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı
MADDE 15 – (1) Başarı sıralaması; yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde bu sınav-

larda alınan puanların aritmetik ortalaması, sadece sözlü sınav yapılması durumunda bu sınavda
alınan puan esas alınmak suretiyle belirlenir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda yazılı
sınav puanı yüksek olan aday; her iki puanın da eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan
aday sıralamada üstte yer alır. Sadece sözlü sınav yapılması durumunda adayların puanlarının
eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Adaylar; giriş sınavı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle sıralamaya ko-
nulur ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asıl; giriş sınavında başarılı olmak şartıyla
atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Komisyonca belirlenecek sayıda
aday ise yedek olarak tespit edilir.

(3) Sınav sonuçları, komisyon tarafından tutanağa bağlanır. Başarı sıralamasına göre
oluşturulan liste, Başkan tarafından onaylandıktan sonra Kurumun resmî internet sitesinde ve
Kurumun hizmet binasında ilan edilir. Ayrıca, asıl ve yedek listede yer alan adaylara yazılı ola-
rak bildirilir.

(4) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için kazanılmış hak teşkil etmez.

(5) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece ba-
şarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Atanma ve Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavında başarılı olan adaylardan aşağıdaki

belgeler istenir:
a) Erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı.
b) Altı adet vesikalık fotoğraf.
c) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
ç) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı.
d) Mal bildirimi.
Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 17 – (1) Giriş sınavını asıl olarak kazananların, tebligatta belirtilen süre içinde

16 ncı maddede belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durum-
larına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Giriş sınavında başarılı olup ataması yapılmayanlardan veya ataması yapılıp da her-
hangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadrolara, sınav sonuçlarının ilanından iti-
baren iki yılı geçmemek kaydıyla yeniden yapılacak giriş sınavının ilan tarihine kadar yedek
aday listesinden başarı sırasına göre atama yapılabilir.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde geçerli bir
mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin ve gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyen-
lerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Sınavda başarılı olanlardan, atama şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların
sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; yapılmış olsa dahi atama işlemi geri alınır.

(5) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıkla-
rına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Uzman yardımcılığı süresi
MADDE 18 – (1) Uzman yardımcılığı süresi üç yıldır.
(2) Üç yıllık sürenin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık ve

refakat izinlerinin üç ayı aşan kısmı dikkate alınmaz.
Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile

21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Me-
murların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja
tabi tutulur.

(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için İnsan Kaynakları ve Destek Birimince di-
ğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve ye-
tiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.

(3) Çalışma ve yetiştirme planı;
a) Uzman yardımcılarına, Kurumun görev alanında uzmanlaşabilmeleri için gerekli ta-

nım, kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün ka-
zandırılmasını,

b) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-
mesini, bunun için uzman yardımcılarının birimler arasında rotasyona tabi tutulmasını,
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c) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma ve denetim teknikleri konularında gerekli
bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

ç) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,
d) Bilgisayar ve teknoloji kullanım becerilerinin geliştirilmesini,
e) Uzmanlık mesleğinin gerektirdiği davranış ve yetkinliklerin kazandırılmasını,
f) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesini,
g) Yurtiçi veya yurtdışında görevleri ile ilgili konferans, seminer ve benzeri programlara

katılım sağlanarak deneyim kazandırılmasını,
ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilerek mesleki bilgilerinin artırılması ile

uygulama yeteneği kazandırılmasını,
sağlamaya yönelik programları kapsar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tez Hazırlanması, Değerlendirme ve Yeterlik Sınavı

Uzmanlık tezinin belirlenmesi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcıları, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda uz-

manlık tezi hazırlar.
(2) Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri

hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen
bir ay içinde, üç farklı tez konusunu belirleyerek İnsan Kaynakları ve Destek Birimine bildirir.
Uzman yardımcılarının belirledikleri tez konuları Başkan Yardımcısının onayına sunulur. Yedi
gün içinde verilecek onay ile tez konusu kesinleşmiş olur.

(3) Tez konusunun uygun bulunmaması halinde, uzman yardımcısı on beş gün içinde
onay makamının önerileri doğrultusunda yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu
aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde, onay makamı
tarafından yeni bir tez konusu re'sen belirlenir.

(4) Kesinleşen tez konusu, uzman yardımcısına tebliğ edilir.
Uzmanlık tezinin hazırlanması ve tez danışmanı
MADDE 21 – (1) Uzmanlık tezinin, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara

uygun olarak hazırlanması, uzman yardımcısının kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerile-
rini içermesi,  başka bir kurum veya kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka
bir ad altında hazırlanmamış olması ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Aksi du-
rumun tespiti halinde, tez başarısız sayılır.

(2) Tez danışmanı, tez konusunun belirlenmesini izleyen iki ay içerisinde, Kurul Üye-
leri, Kurumda görev yapan uzmanlar veya üniversitelerde görevli öğretim elemanları ya da tez
konusuyla ilgili ihtisas sahibi ve lisansüstü eğitim yapmış kamu görevlileri arasından uzman
yardımcısı tarafından önerilen kişilerden Başkan Yardımcısı tarafından belirlenir. Öngörülen
süre içerisinde uzman yardımcısı tarafından tez danışmanının önerilmemesi halinde Başkan
Yardımcısı tarafından tez danışmanı re'sen belirlenir.

(3) Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Kurumca gereken imkân
ve kolaylıklar sağlanır.

(4) Tezler, Kurum tarafından belirlenecek tez yazımına ilişkin kurallara göre hazırlanır.
Uzmanlık tezinin teslimi
MADDE 22 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde

hazırlanarak İnsan Kaynakları ve Destek Birimine teslim edilir.
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(2) Birinci fıkradaki bir yıllık sürenin hesaplanmasında, aylıksız izinde geçirilen süreler
ile hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı aşan kısmı dikkate alınmaz.

(3) Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardım-
cılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak kaydıyla ek süre verilir. Bu süre için-
de de tezlerini sunmayanlar hakkında 29 uncu madde hükmü uygulanır.

Tez değerlendirme komisyonu
MADDE 23 – (1) Tez Değerlendirme Komisyonu; Kurul üyeleri ve Kurum personeli

ile ihtiyaç görülmesi halinde öğretim elemanları ve alanında uzman kişiler arasından Başkan
tarafından belirlenecek üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Tez danışmanı komisyonun asıl üye-
leri arasında yer alır. Komisyon başkanı Kurum Başkanı tarafından belirlenir. Asıl üyelerin
mazeretleri nedeniyle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Ko-
misyona katılırlar.

(2) Tez Değerlendirme Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşle-
rinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldığı sınavlarda görev alamaz.

(3) Tez Değerlendirme Komisyonu, üç üye ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
Tezin değerlendirilmesi ve sözlü savunma
MADDE 24 – (1) Uzmanlık tezleri, İnsan Kaynakları ve Destek Birimince, değerlen-

dirilmek üzere Tez Değerlendirme Komisyonu üyelerine gönderilir. Üyeler, tezleri en geç iki
ay içerisinde inceler.

(2) İnsan Kaynakları ve Destek Birimi tarafından Başkan Yardımcısı onayı ile tespit
edilen tarihte, uzman yardımcısı komisyon huzurunda tezini sözlü olarak savunur. Sözlü sa-
vunma süresi iki saati geçemez.

(3) Komisyon, sözlü savunmayı da göz önüne alarak tezi başarılı ya da başarısız şek-
linde değerlendirir. Komisyon üyeleri, oylarını başarılı ya da başarısız şeklinde kullanır ve bu
durum tutanakla tespit edilir.

(4) Tezin başarısız kabul edilmesi halinde komisyon tarafından her bir üyenin yapmış
olduğu değerlendirmeyi ve tezin başarısız sayılma gerekçelerini içeren bir rapor tanzim edilir.

(5) Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan uzman yardımcısının tezi
başarısız sayılır.

Tezin başarısız bulunması
MADDE 25 – (1) Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, değerlendirme raporunda

yer verilen hususlara uygun olarak aynı tezi düzelterek sunması veya yeni bir tez hazırlaması
için Tez Değerlendirme Komisyonu kararıyla bir defaya mahsus olmak şartıyla altı ayı aşmamak
üzere ek süre verilir. İkinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler hakkında 29 uncu
madde hükmü uygulanır.

(2) Düzeltilen veya yenilenen tezlerin değerlendirilmesi 24 üncü maddede belirtilen
usul ve esaslara göre yapılır.

Yeterlik sınavı komisyonu
MADDE 26 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu; Başkan tarafından Kurul üyeleri ve Ku-

rum personeli arasından biri başkan olmak üzere belirlenecek üç asıl ve iki yedek üyeden oluşur.
Asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle komisyona katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sı-
rasına göre komisyona katılırlar.
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(2) Yeterlik Sınavı Komisyonunun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin,
üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının katıldığı
sınavlarda görev alamaz.

(3) Yeterlik Sınavı Komisyonu, üç üye ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.
Yeterlik sınavı
MADDE 27 – (1) Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, aylıksız izinde geçi-

rilen süreler ile hastalık ve refakat izinlerinin üç ayı aşan kısmı hariç olmak üzere, adaylıkta
geçen süre dâhil Kurumda en az üç yıl fiilen çalışmış olması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye
hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı yalnızca yazılı sınavdan oluşur.
(3) Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç üç ay içinde Yeterlik Sınavı Ko-

misyonu tarafından yapılır. Yeterlik sınavı, Kurumun mevzuatı ile Kurumun görev alanına
giren konulardan yapılır. Yeterlik sınavının tarihi en az bir ay önceden uzman yardımcılarına
yazılı olarak bildirilir.

(4) Sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanağa bağlanır. Sınav başarı notu,
Yeterlik Sınav Komisyonu üyelerinin verdikleri puanların aritmetik ortalamalarının alınması
ile belirlenir.

(5) Adayın başarılı sayılması için üyelerin verdiği notların aritmetik ortalamasının yüz
puan üzerinden en az yetmiş puan olması şarttır.

(6) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde ge-
çerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir. İkinci sınavda başarılı olamayan veya sınav hakkını kullanmayanlar hakkında 29 uncu
madde hükmü uygulanır.

(7) Yeterlik sınavı sonunda, Yeterlik Sınav Komisyonu başkanı, her üyenin verdiği notu
gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek sonucu Başkanlığa bildirir. Sonuçlar, Ku-
rum Başkanının onayından sonra ilgililere tebliğ edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Uzmanlığa Atanma ve Eğitim

Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma
MADDE 28 – (1) Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
b) Yeterlik sınavında başarılı olması,
c) Uzman yardımcılığı dönemi içinde YDS'den asgari (C) düzeyinde puan alındığını

gösteren veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bu-
lunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Kuruma ibraz
edilmesi,

şartları aranır.
(2) Birinci fıkradaki şartları sağlayan uzman yardımcıları Başkan tarafından durumla-

rına uygun uzman kadrosuna atanır.
Başarısızlık hali
MADDE 29 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler ile ikinci kez yapılan yeterlik sınavında da başarı gös-
teremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ve süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını ye-
rine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun me-
mur unvanlı kadrolara atanır.
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Hizmet içi eğitim
MADDE 30 – (1) Kurum, uzman ve uzman yardımcıları için hizmet içi eğitim prog-

ramları düzenleyebilir.
(2) Eğitimler Kurum personeli tarafından verilebileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde

konusunda uzman kişilerden de eğitimci olarak faydalanılabilir.
(3) Uzman ve uzman yardımcıları Kurumca uygun görülen kurum dışı kurs, sertifika

programı ve benzeri nitelikteki eğitimlerden yararlandırılabilir.
Yurt dışı eğitimi
MADDE 31 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek
Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çer-
çevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim yapmak
amacıyla yurt dışına gönderilebilirler.

ALTINCI BÖLÜM
Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile

Çalışma Usul ve Esasları

Uzman ve uzman yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
MADDE 32 – (1) Uzmanlar istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda

aşağıdaki görevleri yaparlar:
a) İlgili mevzuatla Kuruma verilmiş olan görevleri yürütmek ve Kurum tarafından yü-

rütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.
b) Kurumun görev alanına giren mevzuatı takip etmek, bu mevzuatın geliştirilmesi ile

ilgili çalışmalar yapmak ve uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildir-
mek, mevzuat taslaklarının hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak.

c) Kurumun görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje hazırlamak.
ç) Yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, kurum

içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak.
d) Mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek,

gerekli dokümanları toplamak ve bu konularda gerekli görülen çalışmaları ve incelemeleri yapmak.
e) Uzman yardımcılarının bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.
f) Amirleri tarafından verilecek benzer nitelikteki görevleri yerine getirmek.
(2) Uzman yardımcıları, amirleri ve refakatinde çalıştıkları uzmanlar tarafından ilgili

mevzuat çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.
(3) Kanun ve diğer mevzuatla Kuruma verilen inceleme, araştırma, ziyaret ve rapor ha-

zırlama görevlerinin ifasında, Başkanın yetkilendirmesi halinde insan hakları uzman ve uzman
yardımcıları, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden ilgili bilgi ve
belgeleri istemeye, incelemeye ve bunların örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi
almaya, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları
yerleri ziyaret etmeye, buralarda inceleme yapmaya ve gerekli tutanakları düzenlemeye yetki-
lidir.

(4) Uzmanlar ve uzman yardımcıları, verilen görevlerin ilgili mevzuat hükümleri çer-
çevesinde yerine getirilmesinden dolayı amirlerine karşı sorumludur.
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Uzman ve uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları
MADDE 33 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları, verilen görevleri mevzuata uygun

olarak süresi içinde yerine getirir.
(2) Uzmanlar, görevli bulundukları birimin Koordinatörü,  Başkan Yardımcısı ve İkinci

Başkan ile Başkanın; uzman yardımcıları ise refakatinde bulundukları uzman, görevli bulun-
dukları birimin Koordinatörü,  Başkan Yardımcısı, İkinci Başkan ile Başkanın gözetim ve de-
netiminde çalışır.

(3) Yapılacak işin niteliği, kapsamı ve süresinin birden fazla uzman veya uzman yar-
dımcısının birlikte çalışmasını gerektirdiği hallerde, Kanunun 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca, çalışma grupları oluşturulabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeniden atanma
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman yardımcısı veya uzman un-

vanını kazandıktan sonra Kurumdan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzman yardımcı-
lığına veya uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve gereken
nitelikleri kaybetmemiş olmaları kaydıyla ve Kurumun ihtiyaçları çerçevesinde yeniden ata-
nabilir.

İtiraz
MADDE 35 – (1) Giriş sınavı ile tez ve yeterlik sınavının uygulanmasına ve sonuçlarına

yedi iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar, ilgisine göre Giriş Sınavı Komisyonu, Tez Değer-
lendirme Komisyonu veya Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından yedi iş günü içinde sonuç-
landırılır ve karar iadeli taahhütlü posta yoluyla ilgiliye tebliğ edilir.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelikle düzenlenen konulara ilişkin olarak gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge ibraz ettiği tespit edilenlerin ataması yapılmaz; ataması yapılmış
olsa bile atama işlemi geri alınır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında kanuni işlem
yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Atama işleminin esaslı
unsurlarına ilişkin olmayan hususlarda bu madde hükmü uygulanmaz.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 37 – (1) Giriş sınavı neticesinde sınavı kazanıp uzman yardımcısı kadrolarına

atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında saklanır. Başarısız olanlar ile başarılı ol-
duğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların başvuru belgeleri giriş sınavı sonuçlarının
ilanını izleyen iki ay içinde talepleri halinde elden iade edilir, sınav belgeleri ise dava açma
süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar saklanır.

(2) Uzman yardımcısının tezi hakkında Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından dü-
zenlenen belgeler ile yeterlik sınavı sonucunda Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından düzen-
lenen belgeleri özlük dosyalarında saklanır.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları
Kurumu Kanunu, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
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konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik, 21/2/1983 ve 1983/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday
Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uy-
gulanır.

Yürürlük

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2014/19

İşyeri : Marmara Temizlik Hizmetleri A.Ş.

İstoç Ticaret Merkezi 40. Ada No: 19/2

Bağcılar/İSTANBUL (Merkez)

SGK Sicil No. : 1184355.034

Tespiti İsteyen : T.Sağlık-İş Sendikası

İnceleme : Marmara Temizlik Hizmetleri A.Ş.’inde Bakanlığımızca yapılan

incelemede; söz konusu şirket tarafından hizmet alım sözleşmesi ile, Pamukkale Üniversitesi

Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, İstanbul Halk

Sağlığı Müdürlüğü, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi, Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve

Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bursa Devlet Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji

Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi, Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Zübeyde Hanım

Doğumevi Hastanesi, Ayten Bozkaya Spastik Çocuk ve Rehabilitasyon Merkezi, Şevket Yılmaz

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Prof. Dr.Türkan

Akyol Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Gemlik Muammer Devlet Hastanesi, Urfa Kamu Hasta-

neleri Birliği, Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Gaziantep Kamu Has-

taneleri Birliği 2. Kısım Sağlık Tesisleri, Amasya Kamu Hastaneleri Birliği Sekreterliği ve

Bağlı Sağlık Tesisleri, Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde Veri Hazırlama

ve Kontrol İşletmenliği, Hasta Yönlendirme, Tıbbi Sekreterlik, Veri Girişi Hazırlama ve Bilgi

Sistemlerine Yönelik Bakım, İşletim ve Diş Klinik Kayıt ve Destek Personeli işlerini yürüttüğü,

Merkezi işyerinde büro hizmetleri faaliyetlerinin yapıldığı, bu nedenle İşkolları Yönetmeliğinin

10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Marmara Temizlik Hizmetleri A.Ş. ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği

itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar”

işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendi-

kalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN

HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI

(BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 32

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Ra-

porunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardının yü-

rürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, ekte yer alan BDS 706 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul

edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönem-

lerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI

İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN

SORUMLULUKLARI (BDS 720)

HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 34

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin

Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları

Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, ekte yer alan BDS 720 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul

edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönem-

lerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Mart 2014 

CUMA 
Sayı : 28941 

İLÂN BÖLÜMÜ 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 17,70 TL ile en çok 641.750,00 TL arasında değişen; 

19/03/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 1,77 TL, en çok 

64.175,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Giyim Eşyaları, Muhtelif Mutfak Eşyaları, 

Muhtelif Oto Parçaları, Araç Motoru, Muhtelif Elektronik Malzemeleri, Demiryolu Rayı, 

Battaniye, Kumaş, Konteyner, Petrol Yağları vs. cinsi 41 grup eşya; açık artırma suretiyle, 

Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale 

salonunda 20/03/2014 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz 

konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr internet 

adreslerimiz ile (0) (324) (651 28 66) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı 

Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 1976/1-1 
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TEŞEKKÜLÜMÜZ HİZMET VE UYGULAMALARININ TANITIMI AMACIYLA 31.12.2014 

TARİHİNE KADAR İHTİYAÇ DUYULAN AĞIRLIKLI OLARAK ANKARA, İSTANBUL, 

ESKİŞEHİR VE KONYA’DA ASILMAK ÜZERE TOPLAM 3.300 M2 MESH BRANDA 

REKLAM MATERYALİNİN BASKISI VE YERLERİNE ASILMASI İŞİ 

SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/30487 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/ 4319-4959 - 0 (312) 311 13 06 

c) Elektronik Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 3.300 m2 Mesh Branda Reklam Materyalinin 

Baskısı ve Yerlerine Asılması İşi 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/03/2014 Salı günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Turizm 

Reklam ve Tanıtım Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Oda No: 1120 - Zemin Kat) KDV Dahil 100,00-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2004/1-1 

————— 
TEŞEKKÜLÜMÜZ HİZMET VE UYGULAMALARININ TANITIMI AMACIYLA 31.12.2014 

TARİHİNE KADAR İHTİYAÇ DUYULAN YHT, EMU, DEMU SETLERİ İLE 

KONVANSİYONEL VAGON DIŞ YÜZEYLERİNE TOPLAM 2500 M2 

FOLYO REKLAM GİYDİRMESİ MONTAJ VE DEMONTAJI İŞİ 

İhale Kayıt No : 2014/30234 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/ 4319-4959 - 0 (312) 311 13 06  

c) Elektronik Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : YHT, EMU, DEMU Setleri ile Konvansiyonel 

Vagon Dış Yüzey Folyo Reklam Giydirmesi 

Montaj ve demontajı işi  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26/03/2014 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar verilmiş 

veya gelmiş olması şarttır. 
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5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Turizm 

Reklam ve Tanıtım Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Oda No: 1120 Zemin Kat) KDV Dahil 100,00-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2005/1-1 

————— 
TEŞEKKÜLÜMÜZ HİZMET VE UYGULAMALARININ TANITIMI AMACIYLA 31.12.2014 

TARİHİNE KADAR İHTİYAÇ DUYULAN 10 FARKLI KONU VE GÖRSELDE 4.000 ADET 

BİLLBOARD AFİŞİ, 3.000 ADET RAKET AFİŞİ (CLP), 10.000 ADET 50X70 CM AFİŞ VE 

150.000 ADET 10X21 CM EBADINDA FÖY BASTIRILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/30483 

1 - İdarenin:     

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/ 4319-4959 - 0 (312) 311 13 06  

c) Elektronik Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 10 Farklı Konu ve Görselde 4.000 Adet Billboard 

Afişi, 3.000 Adet Raket Afişi (CLP), 10.000 Adet 

50X70 cm Afiş ve 150.000 Adet 10X21 cm 

ebadında föy bastırılması  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 25/03/2014 Salı günü saat 11:00’e kadar verilmiş veya 

gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Turizm 

Reklam ve Tanıtım Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Oda No : 1120-Zemin Kat) KDV Dahil 100,00-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2006/1-1 

————— 
TEŞEKKÜLÜMÜZ HİZMET VE UYGULAMALARININ TANITIMI AMACIYLA 31.12.2014 

TARİHİNE KADAR ANKARA’DA TANDOĞAN VE HACETTEPE’DE, POLATLI’DA KM. 

1457 VE 2470’TE BULUNAN 4 ADET DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ 

ALINLIĞI REKLAM PANOLARINDA KULLANILMAK ÜZERE 4 FARKLI KONU VE 

GÖRSELDE TOPLAM 3091,2 M2 KÖPRÜ ALINLIĞI AFİŞİNİN BASKISI VE 

YERLERİNE ASILMASI İŞİ SATIN ALINACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/30494 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Talatpaşa 

Bulvarı 06330 Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (312) 309 05 15/4319-4959 - 0 (312) 311 13 06  
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c) Elektronik Posta Adresi : yolcudairesi@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : Ankara’da Tandoğan ve Hacettepe’de Polatlı’da 

Km. 1457 ve 2470’te Bulunan 4 Adet Demiryolu 

Köprüsü Üzerindeki Köprü Alınlığı Reklam 

Panolarında Kullanılmak Üzere 4 Farklı Konu ve 

Görselde Toplam 3091,2 m2 Köprü Alınlığı 

Afişinin Baskısı ve Yerlerine Asılması İşi  

3 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Mal ve 

Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 26/03/2014 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar verilmiş 

veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı Turizm 

Reklam ve Tanıtım Şubesinde (4028 no.lu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden 

(Oda No: 1120 - Zemin Kat) KDV Dahil 100,00-TL. bedelle temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 2007/1-1 

—— • —— 

72 TON (900 ADET) HURDA AHŞAP DİREK VE TAKAZ SATILACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 

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

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 

1 - İhale konusu malzemelerin adı ve miktarı: 

Bölgemiz Afyon - Dumlupınar İstasyonları arası 60 Km'lik demiryolu hat boyunda dikili 

vaziyette bulunan yaklaşık 72 ton (900 adet) hurda ahşap direk ve takaz malzemeler Kapalı Zarf 

Usulü ihale ile satılacaktır. İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiştir. 

2 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu 

Başkanlığı-AFYONKARAHİSAR adresine ihale gün ve saati 08/04/2014 günü saat 14:30’a kadar 

verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

3 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Alım Satım ve İhale Komisyonu 

Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunlu olup TCDD 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü Afyonkarahisar veznesinden 

KDV dahil 50,00 TL bedelle temin edilebilir. 

4 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. İhale kalan 

firmadan % 10 kesin teminat alınarak sözleşme düzenlenecektir. 

5 - Bu ihale 2886, 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 1968/1-1 
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MUHTELİF TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK 6 KİŞİLİK 

İŞ GÜCÜ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 

YEAŞ - Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Eskihisar ve Tınaz Ocaklarında muhtelif temizlik işlerinde çalıştırılacak 6 kişilik iş gücü 

Hizmet Alımı işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt No : 2014/26647 

İhale Dosya No : YNK. GEL/2014-0094  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Yatağan-

Milas Karayolu 8. Km. Yatağan/MUĞLA 

b) Telefon ve faks numarası : (0 252) 572 59 05 Faks: (0 252) 572 59 03 

c) Elektronik posta adresi : gelisatinalma@geli.gov.tr 

2 - İhale konusu hizmetin  

a) Niteliği türü miktarı : Eskihisar ve Tınaz Ocaklarında muhtelif temizlik 

işlerinde çalıştırılacak 6 Kişilik İş Gücü Hizmet Alımı İşi 

b) Yapılacağı yer : YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü 

Eskihisar ve Tınaz Ocağı Yatağan 

c) İşin süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) Takvim 

günüdür. 

  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (beş) takvim 

günü içerisinde işe başlanacaktır. 

3 - a) İhalenin yapılacağı yer : YEAŞ-Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü İhale 

Toplantı Salonu Yatağan/MUĞLA 

b) Tarih ve saati : 24/03/2014 – 14.00 

4 - İhale dokümanları : 

- Güney Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Satın Alma Şube Müdürlüğü Yatağan–Milas 

Karayolu 8 Km. Yatağan/MUĞLA adresinde görülebilir ve her bir ihale dokümanı 100,00 (Yüz) TL. 

karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları 

zorunludur. 

5 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecektir.  

7 - İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet 

işlerine ilişkin deneyimini gösteren teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale 

konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgenin verilmesi 

zorunludur. 

8 - Kamu ve Özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı her türlü 

temizlik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 

9 - Teklifler; 3. maddede belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Güney Ege Linyitleri 

İşletmesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

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

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar bu ihalelere teklif veremezler. 

13 - Bu ihaleler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, 

(ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlara tabi değildir. 

14 - Web Sitemiz: www.geli.gov.tr 1836/1-1 
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ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN 55 TON 

GÖBEK UCU BLOĞU (DOLU MALZEME) ALIMI YAPILACAKTIR 

TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 

Komisyonundan:  

İhale Kayıt No : 2014/30680 

İhale Tarihi : 04.04.2014 

İhale Saati : 11:00 

1 - İdarenin: 

a) Adresi  : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 55 TON GÖBEK UCU BLOĞU (DOLU 

MALZEME) ALIMI 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.Maddesi (g) bendi 

hükmüne göre, istisna kapsamına alınmış olan Kuruluşumuz Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 15.Maddesine göre yerli isteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile İhaleye çıkılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 04.04.2014 günü saat 11:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman; TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden, doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1986/1/1-1 

————— 

ÇANKIRI MAKAS FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNÜN İHTİYACI OLAN  

600 ADET İRTİBAT ÇUBUĞU ALIMI YAPILACAKTIR 

İhale Kayıt No : 2014/30689 

İhale Tarihi : 04.04.2014 

İhale Saati : 14:00 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası 

Müdürlüğü Merkez/Çankırı 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0376 213 02 31 - 213 02 28 - 29 

c) Elektronik Posta Adresi  : makasfabrikasi@hotmail.com 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 600 ADET İRTİBAT ÇUBUĞU ALIMI 
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3 - Yukarıda belirtilen alımımız 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.Maddesi (g) bendi 

hükmüne göre, istisna kapsamına alınmış olan Kuruluşumuz Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 15. Maddesine göre yerli isteklilerden 

teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile İhaleye çıkılmış olup, ihaleye katılabilmek için 

istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosuna 04.04.2014 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD Çankırı Makas Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

İhale Komisyonu bürosunda ve www.tcdd.gov.tr adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek 

olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Doküman; TCDD İşletmesi Çankırı Makas 

Fabrikası Müdürlüğü Muhasebe Şefliğinden, doküman satış bedeli olan KDV DAHİL 100 TL’nin 

İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi 4399-13345 hesap ve TR-290006400000143990013345 

iban nolu hesaba yatırıldığını gösterir dekontla temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1986/2/1-1 

—— • —— 

İKİ PARÇALI PLASTİK DÜBEL SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/26989 

1 - İdarenin:  

a) Adresi : TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü  

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000-4108 0 346 2237677 

c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin niteliği,  

     türü ve miktarı : 70.000 adet iki parçalı plastik dübel satın alınması işi. 

3 - Yukarıda belirtilen hizmet alımlarımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon 

Şefliğine (Giriş kat, 12 nolu oda) 03/04/2014 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması 

şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat, 34 nolu 

oda)  

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat, 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. 

(KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat, 12 

nolu oda) temin edilebilir. 

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1872/1-1 
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AKARYAKIT (MOTORİN) ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 

Müdürlüğünden:  

İhale Kayıt No : 2014/29976 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk 

Caddesi No. 97 Alsancak/İZMİR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0232 463 16 00 / 391 - Faks: 0232 463 22 48 

c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu işin adı ve miktarı : Akaryakıt (Motorin) Alımı 1.100.000 Lt. 

3 - İhale Tarihi ve Saati: 

a) İhale Tarihi : 28.03.2014 

b) İhale Saati : 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 28.03.2014 Cuma günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın 

Alma Servisi’nde görülebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 

İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 500.00.-TL (Beşyüz 

Türk Lirası) bedelle temin edilebilir. 

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

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1982/1-1 

—— • —— 

MUHTELİF TİP CER VASITALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 2 KALEM 

(34.000 ADET) SÜRAT KAYIT BANDI SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/29967 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4419-4149   0312 311 53 05 

c) Elektronik Posta Adresi : malzeme@tcdd.gov.tr 

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı : 2 Kalem Sürat Kayıt Bandı 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 

Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiştir. 

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 

Başkanlığına 17/04/2014 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Cer 

Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV dâhil 100,-TL 

bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3'ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1949/1-1 
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100 ADET 32 GB TABLET BİLGİSAYAR VE 100 ADET 16 GB  

TABLET BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 100 adet 32 Gb tablet 

bilgisayar ve 100 adet 16 Gb tablet bilgisayar kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine uygun 

olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartnamesi, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 25/03/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın 

Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine 

uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç 

zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat geçici teminat 

verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 1980/1-1 
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MADENİ YAĞ ALINACAKTIR 

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

Madeni Yağ Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/27952 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (9 Hat) – Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Alınacak madeni yağların niteliği, türü ve miktarı aşağıda 

belirtilmiştir. 

b) Teslim yeri : Ilgın Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından 

yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

yapılacak işe başlama tebliğinden itibaren mal teslim 

edilecek/işe başlanacaktır. Malın teslim süresi sözleşmenin 

imzalanmasını müteakip işe başlama tarihinden itibaren 30 

(otuz) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın/KONYA 

b) Tarihi ve saati : 25/03/2014 Salı günü Saat: 14:00 

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın/KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı 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 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 

Kanunu’na (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. 

 

Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı 

Kapalı Sistem Dişli Yağı (M 320) Kg 4.625 

Hidrolik Sistem Yağı (HD 46) Kg 6.660 

Lityum sabunlu Gres (MP2) Kg 2.700 

Açık Sistem Dişli Yağı (Gravis M 1500) Kg 1.116 

Motor Yağı (SAE 30) Kg 1.800 

Kap Gres 3 Kg 80 

Dişli Kutusu Yağı (SAE 90) Kg 240 

 1981/1-1 
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CHOQUENET S.A. MARKA PRES FİLTRELERİ İÇİN MEMBRAN VE 

BASINÇ PLAKASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt no : 2014/29376 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Mithatpaşa Cad. No. 14 06100 Yenişehir/Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : Tel.  : (0312) 458 55 00 – 458 57 73 

Faks : (0312) 458 58 00 – 458 58 01 

c) Elektronik posta adresi : 

2 - İhale konusu malın 

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : CHOQUENET S.A. marka pres filtrelerde kullanılmak 

üzere ; 

- 60 Adet Membran Plaka  1000x1000 mm 

- 60 Adet Basınç Plakası     1000x1000 mm 

olmak üzere toplam  120 adet filtre pres plakası. 

b) Teslim yeri : Çorum Şeker Fabrikası. 

3 - İhalenin; 

a) Yapılacağı yer : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Dairesi Başkanlığı Toplantı Odası (6. kat) 

b) Son teklif verme  

   (ihale) tarihi ve saati : 02 Nisan 2014, Çarşamba günü; saat 14:00 

4 - İhale; şartnamedeki katılım koşullarını taşıyan yerli isteklilere açıktır. Konsorsiyumlar 

ihaleye teklif veremezler. 

5 - İhale dokümanı; T. Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/Ankara adresinde görülebilir ve 75,00 TL (Yetmişbeş Türk Lirası) karşılığında aynı 

adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

6 - Teklifler 02 Nisan 2014 Çarşamba günü, saat 14:00’a kadar Mithatpaşa Cad. No. 14 

Yenişehir/Ankara adresindeki Genel Müdürlüğümüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden 

idare sorumlu tutulamayacaktır.) 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale yapılan 

istekliye iş kalemlerinin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşmesi imzalanacaktır. 

8 - İstekliler, teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Mezkur ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 1911/1-1 
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KONTAMİNE METAL SATILACAKTIR 

Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulü ihale ile kontamine metal satışı yapılacaktır. 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Milas-Ören Karayolu 22. Km. PK: 25 48201 Milas/MUĞLA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 252 558 02 90 - 558 02 91 

c) Elektronik Posta Adresi : info@yeas.gov.tr 

2 - İhale Konusu İşin Adı 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Yaklaşık 25 ton 17 04 09 kodlu kontamine metalin satışı 

(Malzeme yaklaşık 100 adet olup; malzeme boyutları 

yaklaşık 46*50*85 cm’dir.).  

b) Teslim Yeri : Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Milas/ 

MUĞLA  

c) Teslim Tarihi/İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günüdür. 

3 - İhalenin  

a) Yapılacağı Yer : Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü. 

b) Tarihi ve Saati : 07/04/2014 11:00 

4 - İhale dokümanı, Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü adresinde görülebilir ve 

30,00.-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, 07/04/2014, Saat 11.00’e kadar Yeniköy Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 

Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.  

6 - Teklifler; son teklif verme tarihinde saat 11:00’da Yeniköy Termik Santralı İşletme 

Müdürlüğünün adresinde ihale toplantı salonunda istekli temsilcilerin huzurunda alenen açılacaktır. 

7 - İhale ile ilgili diğer bilgiler ihale dokümanındadır. 1894/1-1 

—— • —— 
BÖLGEMİZİN İHTİYACI OLAN YOLÇATI İSTASYONUNDA FİGÜRE HALDE 

BALAST ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD 5. Bölge Müdürlüğünden: 

İhale Kayıt No : 2014/27012 

1 - İdarenin: 

a) Adresi : TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA 

b) Telefon Numarası : 0 422 2124800/4118 

c) Faks Numarası : 0 422 2124816 

d) Elektronik Posta Adresi : 5bolgemalzeme@tcdd.gov.tr  

2 - İhale konusu malzemenin adı ve miktarı Yolçatı İstasyonunda 20.000 m3 Figüre halde 

Balast Alımı İşi, 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

belirtilmiştir.  

4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği 

Bürosuna; 26.03.2014 tarih, saat :14.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale 

Komisyon bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup ; TCDD. 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV dahil 100,00.-TL Bedelle 

temin edilebilir.  

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

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1869/1-1 
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MUHTELİF M1 VE N1 ÖTA ARAÇLAR SATILACAKTIR 

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğünden: 

İşletmemiz Kırıkkale Hurda Müdürlüğümüze 31.08.2014 tarihine, Seymen ve Aliağa 

Hurda Müdürlüklerimize ise 31.12.2014 tarihine kadar gelmesi tahmin edilen muhtelif N1, M1 

Ömrünü Tamamlamış Araç hurdaları, kapalı zarfla teklif alınarak ihale suretiyle aşağıda belirtilen 

tarihte satışa arz edilmiştir. 

Kırıkkale Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 221.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü 

Tamamlamış Araç hurdaları,  

Aliağa Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 325.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü 

Tamamlamış Araç hurdaları,  

Seymen Hurda Müdürlüğü sahasına gelecek olan 260.000 Kg. Muhtelif N1, M1 Ömrünü 

Tamamlamış Araç hurdaları, 

İhaleye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 16 01 04 atık koduna sahip ÖTA Geçici 

Depolama Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi olan firmalar katılacaktır. (ÖTA Geçici Depolama 

Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi ihale tarihinden itibaren geçerli olan firmalar ile Kırıkkale 

Hurda Müdürlüğümüze 31.08.2014 tarihine, Seymen ve Aliağa Hurda Müdürlüklerimiz için ise 

31.12.2014 tarihi ve daha sonraki tarihleri kapsayan lisansı olan firmalar katılacaktır. Ancak ihale 

tarihi itibariyle lisansı bulunup ta işin devamında (teslimat tamamlanmadan) lisansı biten firmalar 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından lisanslarını uzattıramadıkları takdirde kati teminatları irad 

kaydedilecek olup, kalan malzemenin kullanım hakkı İşletme Müdürlüğümüze ait olacaktır. 

Firmaya lisans bitim tarihine kadar teslim aldığı miktar kadar fatura kesilecektir.) firmalar bu 

lisanslarını teklif mektubuna ekleyeceklerdir.) 

(16 01 04 atık koduna sahip ÖTA Geçici Depolama Lisansı veya Geçici Faaliyet Belgesi 

ihale tarihinden itibaren geçerli olan firmalar ile Kırıkkale Hurda Müdürlüğümüze 31.08.2014 

tarihine, Seymen ve Aliağa Hurda Müdürlüklerimiz için ise 31.12.2014 tarihi ve daha sonraki 

tarihleri kapsayan lisansı olan firmalar 3 Hurda Müdürlüğümüze gelmesi tahmin edilen M1 ve N1 

ÖTA araçların tamamına (toplam teminat yatırmak kaydıyla) teklif verecekleri gibi teminatlarını 

ayrı almak kaydıyla ayrı ayrı her Hurda Müdürlüğümüzde bulunan M1 ve N1 ÖTA araçların 

ihalesine teklif verebileceklerdir.) 

İHALE TARİHİ İHALE SAATİ İHALE YERİ  

24 MART 2014 14.00 MERKEZ/ANKARA 

Şartnameler, Ankara MKE Hurda İşletmesi Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, KIRIKKALE, 

Aliağa/İZMİR ve Seymen/İZMİT MKE Hurda Müdürlüklerinden temin edilebilir. 

TEKLİFLER EN GEÇ YUKARIDA BELİRTİLEN TARİHLERDE SAAT 14:00'E 

KADAR ANKARA MKE HURDA İŞLETMESİ PAZARLAMA ve SATIŞ MÜDÜRLÜĞÜNE 

VERİLMİŞ OLACAKTIR. 

Geçici ve kesin teminatlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen kapsam ve şekle 

uygun olacaktır.  

İşletmemiz 2886 sayılı Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 

yapmakta veya ihale mevzuunu parçalayıp ayrı ayrı yapmakta serbesttir. 

Daha geniş bilgi için aşağıdaki telefonlarımıza müracaat edilebilir. 

 

PAZARLAMA MÜDÜRLÜĞÜ : 03123841065 – 0312 384 03 07-178-216 

ALİAĞA HUR. MD. : 02326251120/128-129-130 

KIRIKKALE HUR. MD. : 03182242898 

SEYMEN HUR. MD. : 02623413797/124-126 1950/1-1 
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KAPSAMINDA XRF SPEKTROMETRE 

TAM OTOMATİK ERİTİŞ CİHAZI VE SÜLFÜR KARBON ANALİZ  

CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Bilimsel Araştırma projeleri kapsamında XRF Spektrometre Tam Otomatik Eritiş Cihazı 

ve Sülfür Karbon Analiz Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin 

(f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 

sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası* : 2014/30684 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bul. No:1 06800 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 312-210 35 86 – Fax: 210 35 91 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem XRF Spektrometre Tam Otomatik Eritiş 

Cihazı ve Sülfür Karbon Analiz Cihazı Alımı 

 

Malzemenin Adı Miktarı Birimi 

I. Grup Laboratuar Cihazları  

XRF Spektrometre Tam  

Otomatik Eritiş Cihazı 
1 Adet 

II. Grup Laboratuar Cihazları  

Sülfür Karbon Analiz Cihazı 1 Adet 

b) Teslim yeri : Maden Mühendisliği Bölümü 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 84 takvim günüdür.  

(12 Hafta) 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Merkez Mühendislik Binası 1.Kat Satın Alma 

Komisyon Odası 

b) Tarihi ve saati : 03.04.2014 11:00 Perşembe 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu. 

4.1.4. İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat 

4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler 

4.2.1. İstekli; alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını göstermek 

üzere, a, b, c bentlerinde yer alan belgeler arasından, kendi durumuna uygun olanı idareye 

sunmalıdır; 

a - İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösterir belge veya belgeler, 

b - İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

c - İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

4.2.2. İstekli üretici firmaya ait ISO kalite belgesi veya ürüne ait AT sertifikasını (CE 

Certificate, TÜV. vb.) idareye sunacaktır. 

Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla, 

4.2.3. İstekli, kendi/Türkiye temsilcisi firma/üretici adına Sanayi Bakanlığından alınan 

söz konusu ihale ile ilgili ürünlere ait Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi veya TSE Hizmet 

Yeterlilik Belgesini teklifi ile birlikte sunacaktır. 

4.2.4. İstekli teklif ettiği ürünlere ait katalog/broşür/dokümanları idareye sunacaktır. 

4.2.5. İstekli, teknik şartnamenin bütün maddelerine açık, anlaşılır ve yeterli teknik 

düzeyde; madde sırasına göre yazı ile yanıt verecektir. Okunmuştur, anlaşılmıştır, vb. türdeki 

yanıtlar kabul edilmeyecektir. (Teklif dosyasında sunacaktır.) 

4.2.6. Teklif edilen malın marka ve modeli beyan edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir. 

7 - İhale dokümanı ODTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Kampüs Endüstri 

Müh. Binası Yanı Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve ODTÜ Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığının Ziraat Bankası ODTÜ şubesindeki TR490001001537089738895002 nolu hesabına 

75,00 TL (Yetmişbeş Türk Lirası) yatırılarak dekont karşılığında aynı adresten temin edilebilir. 

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler 03.04.2014 Perşembe günü, saat 11:00´e kadar ihale dokümanının alındığı 

yere (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, Birim Fiyat üzerinden vereceklerdir. İhaleyi kazanan isteklilerle 

birim fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’sinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kamu hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 1984/1-1 
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İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ, MASLAK MAHALLESİ, 2 PAFTA, 1 ADA 153 PARSEL 

SAYILI 15.000,33 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ARSA ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI 

ŞİŞLİ BELEDİYESİ KONUKEVİ VE TİCARET – HİZMET BİRİMLERİ YAPIMI İŞİ 

YAPTIRILACAKTIR 

Şişli Belediye Başkanlığından: 

İSTANBUL İLİ, ŞİŞLİ İLÇESİ, MASLAK MAHALLESİ, 2 PAFTA, 1 ADA 153 

PARSEL SAYILI 15.000,33 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ TAŞINMAZ ARSA ÜZERİNE ŞİŞLİ 

BELEDİYESİ KONUKEVİ VE TİCARET – HİZMET BİRİMLERİ YAPIMI İŞİ. 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 36 ıncı maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 100 

ŞİŞLİ/İSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 2122887576 - 2122675078 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Yapılacağı yer : İstanbul İli, Şişli İlçesi, Maslak Mahallesi, 2 pafta, 1 

ada, 153 parsel sayılı 15.000,33 m2 yüzölçümlü 

mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 

b) Niteliği, türü ve miktarı : 15.000,33 m2 yüzölçümlü Arsa - Toplam İnşaat Alanı 

142.816,78 m2 (İhalenin niteliği, türü ve miktarına 

ilişkin ayrıntılı bilgiye Şişli Belediye Başkanlığı Fen 

İşleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilecek ihale 

dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 

ulaşılabilir.) 

c) Muhammen bedel : 119.300.000,00-TL. 

ç) Geçici teminat tutarı : 3.579.000,00-TL. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:100 

Şişli/İSTANBUL Şişli Belediye Başkanlığı 4.Kat 

Encümen Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25.03.2014 - 14:00 

c) Tekliflerin idareye teslim 

    edileceği saat : 25.03.2014 - 10:00 

d) Tekliflerin teslim edileceği yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 100 Şişli/İST.   

12. Kat İhale Bürosu 

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler:  

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  

İsteklilerin, ihaleye katılmaya yeterli olup, olmadıklarının tespiti için örneğine uygun 

başvuru dilekçesi ile birlikte; 

4.1.1. Kanuni ikametgah belgesi (2014 yılında alınmış olması) 

4.1.2. Türkiye sınırları içerisinde tebligat için adres beyanı (Adres Beyanı bilgileri: Açık 

adres, telefon, faks – E-posta) 

4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.  

4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
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4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 

Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  

4.1.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza Beyannamesi.  

4.1.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.4.3. İstekli adına vekaleten ihaleye iştirak eden kişi veya kişilerin vekaletnameleri ile 

vekaleten ihaleye iştirak eden kişinin veya kişilerin noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza 

Sirküleri. 

4.1.4.4. İsteklinin Ortak Girişim olması halinde, (4.1.1 – 4.1.2. – 4.1.3. - 4.1.3.1. – 4.1.3.2. 

– 4.1.4. – 4.1.4.1. – 4.1.4.2. – 4.1.4.3) bentlerinde belirtilen belgeleri ortakların her birinin ayrı 

ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.  

4.1.4.5. İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter onaylı Ortak Girişim Sözleşmesi 

4.1.5. Şekli ve içeriği ihale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu.  

4.1.6. İnşaat alanı, muhammen bedel, ve teminat: 

4.1.6.1. Şişli Belediyesi Konukevi ve Ticaret-Hizmet Birimleri Yapımı İşi’ne ait toplam 

inşaat alanı 142.816,78m2’dir. 

4.1.6.2. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 

4.1.6.3. Muhammen Bedel KDV hariç 119.300.000,00-TL. (Yln/Yüz On Dokuz Milyon 

Üç Yüz Bin Türk Lirası) olup, ihalede bu bedel üzerinden artırım yapılacaktır.  

4.1.6.3. Bu iş için istekliler ihale artırımına esas bedelin en az %3’ü olan 3.579.000,00-TL. 

(Yln/Üç Milyon Beş Yüz Yetmiş Dokuz Bin Türk Lirası) tutarındaki geçici teminatı nakit olarak 

veya Geçici Teminat Mektubu olarak vereceklerdir. 

4.1.6.4. Şişli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü adına 2886 sayılı yasaya göre 

alınmış yukarıda tutarı belirtilen Geçici Teminat Mektubu ve eki teyit yazısı veya geçici teminat 

mektupları dışındaki teminatların Şişli Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne 

yatırıldığını gösteren alındı makbuzu.  

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Muhammen bedelin %20 den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,  

Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans 

mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.  

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler: 

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini 

sunması yeterlidir; 

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,  

b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen 

yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.  

Muhammen bedelin %50 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin 

gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin 

%30 undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere 

ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. 
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Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı 

yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini 

sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden 

yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir 

tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak 

kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, 

ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir 

tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.  

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son on beş yıl içerisinde tek bir proje kapsamında inşaatı tamamlanmış ve yapı kullanma 

izin belgesi alınmış 75.000 m2 inşaata alanından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer 

işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler (İş deneyim veya İş denetleme (İş Yönetme) 

belgesi.) 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler  

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

HER TÜRLÜ BİNA İNŞAAT İŞLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.  

5 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

5.1. İhale dokümanı, İhale Şartnamesi, Sözleşme ve ekleri Şişli Belediye Başkanlığı, 

Esentepe Mahallesi, Büyükdere Cad. No: 100 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan 12.Kat Fen 

İşleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilecek ve 1.000,00-TL karşılığında aynı yerden satın 

alınabilecektir.  

5.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur ve İhale 

dosyasının satın alındığına dair belge (dekont veya makbuz) ihale teklif dosyasında sunulacaktır. 

6 - Teklifler, 25.03.2014 tarih ve Saat:10:00’a kadar Esentepe Mahallesi, Büyükdere 

Caddesi, No:100 Şişli/İSTANBUL Şişli Belediye Başkanlığı 12. Kat İhale Bürosu adresine elden 

teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilebilir.  

6.1. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek 

gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

6.2. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

7 - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre 

ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname. 

8 - Mevcut mimari avan projeye göre yaptırılacak olan Mülkiyeti Şişli Belediyesine ait, 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Maslak Mahallesi, 2 pafta, 1 ada 153 parsel sayılı 15.000,33 m2 

yüzölçümlü taşınmaz üzerine; Şişli Belediyesi Konukevi ve Ticaret – Hizmet Birimleri yapılması 

işi kapsamında ihale dokümanlarında A-Bloğun tamamı ve B Bloktan (22 ila 29. Normal Katlar 

arası Toplam 8 kat) idareye ait olup ilaveten arttırma başlangıç değeri 119.300.000,00-TL’dan 

başlamak üzere arttırılarak verilecek tekliflerin ruhsatın alındığı tarihi takip eden 120 Günden 

başlamak üzere 10 ay ve 10 (On) eşit taksitte nakit olarak İdare’ye ödenecektir.  

9 - A ve B Blok olmak üzere taşınmazların uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili 

kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması ve alınacak bu izin ve onaylar 

doğrultusunda imalatın yapılması, proje ve imalat aşamasında öngörülemeyenler de dahil olmak 

üzere tüm bu iş ve işlemlere ait masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
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10 - İmar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle avan projede iyileşme 

olması halinde ihale oranında idaremize yansıtılacaktır. 

11 - Taşınmazın bulunduğu bölgede çevresel artışlara göre imar durumu değişikliği söz 

konusu ise kat karşılığı oranı tekrar değerlendirilecek olup, lehte ise değerlendirilmeye alınacak, 

aleyhte ise değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

12 - A Blok ve B Blok mahalleri ve Bağımsız bölümleri ile ilgili mimari proje esas olup, 

idareye bırakılacak olan toplam inşaat m2’si 78.704,92 m2’ den az olamaz. Emsal değişikliği 

olması durumunda ihale kat karşılığı oranı dikkate alınarak hesaplanacak yeni m2 İdare için 

78.704,92’ m2 den az olmamak şartıyla lehte ise değerlendirilecek olup, aleyhte ise 

değerlendirilmeyecektir. 

13 - İşin süresi: İhaleyi alan yüklenici, ihalenin onayından sonra sözleşme imzalanmasına 

müteakip yer tesliminden itibaren: 

a) Belediyeye bırakılacak mahaller 730 takvim gününde tamamlanacak ve idareye teslim 

edilecektir. 

b) Yükleniciye kalan bağımsız bölümlerle birlikte inşaatın toplam süresi 730 takvim günü 

olup, bu süre içerisinde tamamlanacaktır. 

c) Fenni yönden çalışılamayacak günler 1 Ocak ile 1 Mart tarihleri arası olup bu süreler 

işin bitim süresinde dikkate alınmayacaktır. 

14 - İnşaata ait imar durumu (harçlar, ücretler, vs.), yapı ruhsatı (fenni mesuller, fenni 

mesul sicil durum belgeleri, inşaatla ait her türlü iş ve işlemler, harçlar, otopark ücretleri ve diğer 

ücretler vs.), yapı kullanma izin belgesi (Vergi Dairesi, SGK, her türlü harçlar, ücretler vs.), kat 

mülkiyeti (her türlü evrak ve işlemler, harçlar ücretler vs.) iş ve işlemleri ile masrafları, ile 

Elektrik, doğalgaz, su, telekom v.b. tüm abonelikler yüklenici tarafından yaptırılacak, bu 

hususlarla ilgili tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. 

15 - İhaleye ilişkin sözleşme gideri, vergi, resim ve harçlar, Belediye, Telefon İdaresi, 

Enerji Dağıtım Şirketleri, TSE, Doğalgaz, Su ve Kanalizasyon idaresi vb. gibi diğer ilgili 

kuruluşlarca yapılması gereken proje onay ve kabul işlemlerinin yaptırılması ve bu işlemlerle 

ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar Yüklenici’ ye aittir. 

16 - İnşaat projelere ve teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır. 

17 - Şişli Belediye Başkanlığı ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedel 

tespitinde ve teklifleri değerlendirmede yetkilidir. 

18 - İlk ihale ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığın 

dair belge vermesi 

19 - İlk ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu 

olmadığına dair belge vermesi. 

20 - İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıları belirtilen teknik personelleri işin 

başından sonuna kadar şantiye sahası içerisinde istihdam etmesi noter onaylı teknik personel 

taahhütnamesi ile verilecektir. 

• (2) Adet İnşaat Mühendisi 

• (3) Adet Mimar 

• (3) Adet İnşaat Teknikeri, 

• (1) Adet Makine Yüksek Mühendisi veya Mühendisi, 

• (1) Adet Elektrik Yüksek Mühendisi veya Mühendisi, 

• (1) Adet Harita Teknikeri, 

• (1) Adet Jeoloji, Jeofizik veya Maden Mühendisi, (Belirtilen bu mühendislik dallarından 

herhangi birinin su basman seviyesine kadar bulunması yeterlidir.) 

• (1) Adet Peyzaj Mimarı 
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21. İhaleye katılan isteklilerden aşağıda tip ve sayıdaki binek araç, işin başından sonuna 

kadar işin kontrolü için tüm masrafları yükleniciye ait olmak üzere idareye teslim edilecektir.  

• (1) Adet 2014 Model 1600 cc Binek Araç  

• (1) Adet 2014 Model 2000 cc Binek Araç 

21.1. Binek araçların tüm vergi, sigortaları ile ayda en az 3 depo yakıt, aylık otopark 

gideri, bakım, yedek parça, Köprü ve Otoyol Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) v.b. gibi işletme 

masrafları Yüklenici’ ye aittir. 

22 - İşbu ilana ait ilan bedelleri, damga vergisi ve ihale karar pulu, ihale üzerinde kalan 

yükleniciden sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir. 

 

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA BIRAKILACAK MAHALLER: 

A - BLOK  

- 30.00 Kotu: 8. Bodrum Kat (Otopark) =6.242,96  m2 

- 26,50 Kotu: 7. Bodrum Kat (Otopark) =6.242,96 m2 

- 23.00 Kotu: 6. Bodrum Kat (Tesisat Odası Bakım Onarım Çamaşırhane) = 5.108,24 m2 

- 19.00 Kotu: 5. Bodrum Kat (Ofis, Kuru Temizleme, Oyun Salonu, Lobi) = 5.108,24 m2 

- 15.00 Kotu: 4. Bodrum Kat (Mutfak, Restaurant) =5.108,24 m2 

- 11.00 Kotu: 3. Bodrum Kat (Fitness,Masaj,Hamam)= 5.108,24 m2 

- 07.00 Kotu: 2. Bodrum Kat (Konferans Salonu, Çok Amaçlı Salon, Ofis) = 5.108,24 m2 

- 03.00 Kotu: 1.Bodrum Kat (Konferans Salonu, Toplantı Odası, Çok Amaçlı Salon) = 

5.108,24 m2 

+01.00 Kotu: Zemin Kat =(12 Normal Oda, 4 Süit Oda) =912,04 m2 

+05.00 Kotu: 1. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+09.00 Kotu: 2. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+13.00 Kotu: 3. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+17.00 Kotu: 4. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+21.00 Kotu: 5. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+25.00 Kotu: 6. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+29.00 Kotu: 7. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+33.00 Kotu: 8. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+37.00 Kotu: 9. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+41.00 Kotu: 10. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+45.00 Kotu: 11. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+49.00 Kotu: 12. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+53.00 Kotu: 13. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+57.00 Kotu: 14. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+61.00 Kotu: 15. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+65.00 Kotu: 16. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+69.00 Kotu: 17. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+73.00 Kotu: 18. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+77.00 Kotu: 19. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+81.00 Kotu: 20. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+85.00 Kotu: 21. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+89.00 Kotu: 22. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+93.00 Kotu: 23. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+97.00 Kotu: 24. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+101.00 Kotu: 25. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+105.00 Kotu: 26. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 
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+109.00 Kotu: 27. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+113.00 Kotu: 28. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+117.00 Kotu: 29. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

+121.00 Kotu: 30. Normal Kat (12 Normal Oda, 4 Süit Oda) = 912,04 m2 

B - BLOK (22 İLA 29. NORMAL KATLAR ARASI) TOPLAM 8 KAT 

+89.00 Kotu: 22.Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+93.00 Kotu: 23.Normal Kat (4 Adet Ofis ) = 912,04 m2 

+97.00 Kotu: 24.Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+101.00 Kotu: 25.Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+105.00 Kotu: 26.Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+109.00 Kotu: 27.Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+113.00 Kotu: 28.Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+117.00 Kotu: 29.Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

 

YÜKLENİCİ FİRMADA KALACAK MAHALLER 

B-BLOK  

-33,50 Kotu: 9. Bodrum Kat (Otopark) = 6.163,98 m2 

-30.00 Kotu: 8. Bodrum Kat (Otopark) = 6.163,98 m2 

-26,50 Kotu: 7. Bodrum Kat (Otopark) = 6.163,98 m2 

-23.00 Kotu: 6. Bodrum Kat (Dükkan) = 4.024,14 m2 

-19.00 Kotu: 5. Bodrum Kat (Ofis, Toplantı Odası, Konferans Salonu) = 4.123,78 m2 

-15.00 Kotu: 4. Bodrum Kat (Ofis, Toplantı Odası, Konferans Salonu)= 4.123,78 m2 

-11.00 Kotu: 3. Bodrum Kat (Ofis, Toplantı Odası, Konferans Salonu) = 4.123,78 m2 

-07.00 Kotu: 2. Bodrum Kat (Ofis, Toplantı Odası, Konferans Salonu) = 4.123,78 m2 

-03.00 Kotu: 1. Bodrum Kat (Ofis, Toplantı Odası, Konferans Salonu) = 4.123,78 m2 

+01.00 Kotu: Zemin Kat (Lobi, Ofis )=1.824,04 m2 

+05.00 Kotu: 1. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+09.00 Kotu: 2. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+13.00 Kotu: 3. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+17.00 Kotu: 4. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+21.00 Kotu: 5. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+25.00 Kotu: 6. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+29.00 Kotu: 7. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+33.00 Kotu: 8. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+37.00 Kotu: 9. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+41.00 Kotu: 10. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+45.00 Kotu: 11. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+49.00 Kotu: 12. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+53.00 Kotu: 13. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+57.00 Kotu: 14. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+61.00 Kotu: 15. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+65.00 Kotu: 16. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+69.00 Kotu: 17. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+73.00 Kotu: 18. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+77.00 Kotu: 19. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+81.00 Kotu: 20. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

+85.00 Kotu: 21. Normal Kat (4 Adet Ofis) = 912,04 m2 

İlan olunur. 1993/1-1 
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EIB-WB4-YAPIM-35 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : EIB-WB4-YAPIM-35 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul ilinde 3 adet ilköğretim okulu ve 1 adet 

Endüstri Meslek Lisesi’nin anahtar teslimi götürü bedel 

yeniden yapım işi  

Projenin Süresi : 300 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi  : 04 Mart 2014 

 

Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Zek-San İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. 28.600.000,00  28.600.000,00  

 

Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Zek-San İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. 28.600.000,00  28.600.000,00  

2. İlsan İnşaat Tarım Turizm Petrol 

Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 
29.950.000,00  29.950.000,00  

3. Kulak İnşaat Tic. ve San. A.Ş. 31.290.000,00  31.290.000,00  

4. İntaya İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş. 32.326.000,00  32.326.000,00  

5. Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. 

A.Ş. 
32.453.000,00  32.453.000,00  

6. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti. 

&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. 

A.Ş. 

32.670.000,00  32.670.000,00  

7. Akyapı Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş.  34.470.000,00  34.470.000,00  

  

Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 1954/1/1-1 

————— 

Contracts Awarded by ICB Number: EIB-WB4-YAPIM-35 

 

Name of Project (include project country) : İstanbul Seismic Risk Mitigation and 

Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

TURKEY 

Project ID : EIB-WB4-WORKS-35 

Bid/Contract Description : “Reconstruction Work Of Educational 

Buildings” (EIB-WB4-WORKS-35) 
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Scope of Contract : “3 Primary Schools Building and 1 

Vocational High School’s Lump Sum 

Turnkey Reconstruction works shall be 

realized in İstanbul” 

Duration : 300 Day  

Contract Signature Date : March 04, 2014 

 

Awarded Bidder 

 

Name & Address of awarded bidder: 

Zek-San İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti.(Turkey)  

Bid price at bid opening:  

(Excluding VAT) (TL) 

28.600.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

28.600.000,00 

 

Name & Address of awarded bidder: 

1. Zek-San İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti. (Turkey) 

Bid price at bid opening:  

(Excluding VAT) (TL) 

28.600.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

28.600.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

2. İlsan İnşaat Tarım Turizm Petrol Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.(Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

29.950.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

29.950.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

3. Kulak İnşaat Tic. Ve San. A.Ş. (Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

31.290.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

31.290.000,00 
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Name of evaluated bidder(s): 

4. İntaya İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş. (Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

32.326.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

32.326.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

5. Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

32.453.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

32.453.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

6. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.(Turkey) &En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. 

A.Ş. (Turkey) JV. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

32.670.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

32.670.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

7. Akyapı Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş. (Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

34.470.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

34.470.000,00 

Rejected Bidder(s) 

Name of rejected bidder(s): - 

 

Bid price at bid opening: - 

 

Reason(s) for rejection: - 1954/2/1-1 
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EIB-WB4-YAPIM-34 İŞİ İÇİN ULUSLARARASI REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE 

MÜTEAHHİTLİK SEÇİMİ SONUÇ İLANI 

İstanbul İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: 

Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum 

Hazırlık Projesi (İSMEP)/TÜRKİYE 

İhale Paketi Numarası : EIB-WB4-YAPIM-34 

Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı Sözleşme Paketi 

Projenin Kapsamı : İstanbul ilinde 3 adet okulun anahtar teslimi götürü 

bedel yeniden yapım işi ve 3 adet helikopter pisti ile 3 

adet Haberleşme Direği’nin anahtar teslimi götürü bedel 

yapım işi 

Projenin Süresi : 300 Gün 

Sözleşme İmza Tarihi : 04 Mart 2014 

 

 Kazanan Teklif Sahibi 

Kazanan Teklif Sahibi ve Adresi 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Nihai Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

Zek-San İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. 18.900.000,00  18.900.000,00  

 

 Değerlendirilen Teklif Sahipleri 

Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 

Değerlendirmeye 

Alınan Teklif Fiyatı 

KDV Hariç (TL) 

1. Zek-San İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. 18.900.000,00  18.900.000,00  

2. Kulak İnşaat Tic. ve San. A.Ş. 21.340.000,00  21.340.000,00  

3. Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. 

A.Ş. 
22.163.000,00  22.163.000,00  

4. Akyapı Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş.  25.470.000,00  25.470.000,00  

5. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. 

Şti.&En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda 

San. A.Ş. 

25.870.000,00  25.870.000,00  

  

 Reddedilen Teklif Sahipleri 

Reddedilen Teklif Sahipleri 
Zarf Açılışı Teklif 

Fiyatı KDV Hariç (TL) 
Reddedilme Nedenleri 

- - - 

 1953/1/1-1 

————— 

Contracts Awarded by ICB Number: EIB-WB4-YAPIM-34 

 

Name of Project (include project country) : İstanbul Seismic Risk Mitigation and 

Emergency Preparedness Project (ISMEP) 

TURKEY 

Project ID : EIB-WB4-WORKS-34 

Bid/Contract Description : “Reconstruction Work Of Educational 

Buildings” (EIB-WB4-WORKS-34) 
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Scope of Contract : “3 Primary Schools Building’s Lump Sum 

Turnkey Reconstruction works, 3 each 

Helipad and 3 each Broadcasting Tower 

shall be realized in İstanbul” 

Duration : 300 Day  

Contract Signature Date : March 04, 2014 

 

Awarded Bidder 

 

Name & Address of awarded bidder: 

Zek-San İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti.(Turkey)  

Bid price at bid opening:  

(Excluding VAT) (TL) 

18.900.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

18.900.000,00 

 

Name & Address of awarded bidder: 

1. Zek-San İnşaat Tic. Ve San. Ltd. Şti. (Turkey) 

Bid price at bid opening:  

(Excluding VAT) (TL) 

18.900.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

18.900.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

2. Kulak İnşaat Tic. ve San. A.Ş.(Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

21.340.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

21.340.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

3. Yapı ve Yapı İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. (Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

22.163.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

22.163.000,00 
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Name of evaluated bidder(s): 

4. Akyapı Yapı Endüstrisi ve Tic. A.Ş. (Turkey) 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

25.470.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

25.470.000,00 

 

Name of evaluated bidder(s): 

5. Demars İnşaat Turizm. Tic. Ltd. Şti.(Turkey) &En-Sa Yapı ve İnş. Tur. Nak. Gıda San. 

A.Ş. (Turkey) JV. 

Bid price at bid opening: 

(Excluding VAT) (TL) 

25.870.000,00 

 

Bid price of evaluated bid: 

(Excluding VAT) (TL) 

25.870.000,00 

 

Rejected Bidder(s) 

Name of rejected bidder(s): - 

 

Bid price at bid opening: - 

 

Reason(s) for rejection: - 1953/2/1-1 

—— • —— 

30.000 LİTRE ETİL ALKOL SATIN ALINACAKTIR 

Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme 

Müdürlüğünden:  

Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası 

İşletme Müdürlüğü ihtiyacı için 30.000 litre etil alkol AAF teslimi kapalı zarfla teklif alma yolu 

ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden 

50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001 

IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontunun (0272 612 

5667) numaraya fakslanması durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu 

konuda 0272 612 6662 / 9353 nolu telefondan bilgi alabileceklerdir. 

İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir. 

İhale tarihi 28 Mart 2014 Cuma günü saat 14:00 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf 

içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. 

Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 1945/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 19.02.2014 Karar No: 479 

Türkiye Petrolleri A.O., Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/TPO/4775 hak sıra no.lu arama ruhsat sahasında TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü 

ile Hamitabat arasında yapılması planlanan doğal gaz boru hattı için gerekli olan ancak, rayiç 

haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan 

ve üzerinde Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Kırklareli 

İli, Lüleburgaz İlçesi, Dere Mahallesindeki 8 no.lu parselin 658,49 m2’lik, 12 no.lu parselin 

267,43 m2’lik kısmı olmak üzere toplam 925,92 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için Genel Müdürlüğümüze 

tevdi ettiği 31.12.2013 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve üzerinde Lüleburgaz 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el 

koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/3.000 ölçekli haritada hudutları 

gösterilen Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Dere Mahallesindeki 8 no.lu parselin 658,49 m2’lik, 

12 no.lu parselin 267,43 m2’lik kısmı olmak üzere toplam 925,92 m2’lik arazinin 6491 sayılı 

Türk Petrol Kanunu’nun 10/2’nci maddesi gereğince istimlakine karar verilmiştir. 

 

İstimlakine karar verilen arazilerin: 

İli : Kırklareli 

İlçesi : Lüleburgaz 

Mahalle : Dere 

 

   Parsel No. Malikleri İstimlaki istenen miktar (m2) 

          8 Ayşen ERTÜRK (Hamdi kızı) 

Beyhan AKTAŞ (Hüseyin kızı) 

Süleyman ERTÜRK (Hüseyin oğlu) 

Hilmi ERTÜRK (Hüseyin oğlu) 

Ali ERTÜRK (Hüseyin oğlu) 

Perihan KESKİNOĞLU (Hamdi kızı) 

Fevziye ERTÜRK (Ali kızı) 

Hüseyin ERTÜRK (Hamdi oğlu) 

Nur Dilara ERTÜRK (İrfan kızı) 

658,49 

          12 Ayşe ŞENOL (Rahim kızı) 267,43 

 Toplam istimlaki istenen miktar: 925,92 

 1947/1-1 
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İSDEMİR-İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketinden: 

ÖN SEÇİM İLANI 

I) Şirketimizin İskenderun’da kurulu entegre İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları’na 

8.Hava Ayrıştırma Tesisi temini için firma ön seçimi yapılacaktır. 

Teklifçi Firma, başvuru mektubunda proje adını açıkça belirtecektir. Soru formlarının ve 

proje tanımlarının detaylarına ERENCO web sitesinden (www.erenco.com.tr) ulaşılabilecektir. 

Bundan dolayı Teklifçi Firma aşağıda adı geçen proje için ön eleme dokümanlarını eksiksiz 

hazırlayarak aşağıda belirtilen tarihe kadar gönderecektir. 

II) PROJE ADI: İSDEMİR 8. HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ 

Proje mevcut 7 No.lu Hava Ayrıştırma Tesisi bölgesinde gerçekleşecektir. Tesis “Gaz ve 

Sıvı konumunda” 27.000 Nm3/h kapasitede 8 barg basınçta gaz oksijen, 25.000 Nm3/h kapasitede 

20 barg basınçta gaz azot, 500 Nm3/h kapasite sıvı oksijen ve 800 Nm3/h kapasitede sıvı argon, 

“Sıvı konumunda” 500 Nm3/h sıvı azot üretecektir. 

Fabrika “İçten Basınçlandırmalı Çevrim” tipinde tasarlanarak gerekli depolama tankları 

ve ekipmanları sisteme dahil edilecektir. Yeni fabrikanın mevcut tesislere entegrasyonuda proje 

kapsamında olacaktır. 

III) İhaleye yalnızca yapılacak ön seçimde yeterli görülen firmalar katılabileceklerdir. 

Zamanında müracaatı bulunmayan firmaların ön seçime katılmaları ve dolayısıyla ihaleye 

girmeleri mümkün olmayacaktır. 

IV) Firmaların ön-seçiminde aşağıdaki noktalar göz önünde tutulacaktır. 

a. Söz konusu proje için seçilecek firmalar proje kapsamındaki tesisin 

gerçekleştirilmesinde yeterli deneyime sahip olmalıdır. Eğer teklif veren firma ticari bir firma ise, 

belirtilecek ön seçim şartlarını sağlayan başka bir teknik lider firma (firmalar) ile birlikte 

müracaat edecektir. 

b. İşbirliği yapılacak teknik firmalar (sub-supplier) alanlarında yeterince deneyime sahip 

olacaktır. 

c. Firmalar mali şartlar açısından da yeterli olacaktır. 

V) Yukarıdaki projeler ile ilgili başvuruların en geç 02 Nisan 2014 günü saat 17.00’den 

önce aşağıdaki adrese ulaşması gerekmektedir. Geciken başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Adres : ERENCO A.Ş MERDİVENKÖYYOLU CAD. NO: 7 KAT:3-4 34750 

KÜÇÜKBAKKALKÖY ATAŞEHİR-İSTANBUL/TÜRKİYE 

Konu : İSDEMİR 8. HAVA AYRIŞTIRMA TESİSİ 

Tel : (216) 469 80 65 / 469 80 66 

Faks : (216) 469 48 37 / 469 48 30 

VI) : Tüm yazışmalar İngilizce yapılacaktır. 1941/2-2 

—— • —— 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 

22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sedir Mah. Gazi Bulvarı 

Yavuz Apt. No: 116/l ANTALYA adresli ve 07001278753 Vergi Kimlik/Mükellefiyet 

numarasında kayıtlı olan Antalya Nakliyatçılar Ambarcılar Kamyon Galericileri Kalkınma 

Dayanışma Derneğinin 2886 sayılı Kanunun 84 üncü maddesinin üçüncü fıkrası gereği "1 (Bir) 

yıl süreyle ve Tüm İhalelere Katılmaktan Yasaklanması" kararına ilişkin ilan metninin, 

"22/11/2013 (dahil) tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6 (Altı) ay süreyle ve Bakanlığımızca 

yapılacak bütün ihalelere katılmaktan yasaklanması" şeklinde düzeltilmesine karar verilmiştir. 

İlan olunur. 2001/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 14 Mart 2014 – Sayı : 28941 

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: 

Genel Müdürlüğümüze, 15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 

Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli 

personel pozisyon unvanlarından "Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Uçuş Teknisyeni ve 

Helikopter Makinisti alınacaktır. 

 

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR 

UNVANI ARANAN NİTELİKLER SAYI 

UÇUŞ TEKNİSYENİ 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. Bakım 

konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

1 

Ücret (Brüt): 

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar      : 6,983,63 TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar   : 6,625,30 TL 

0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar     : 5,908,60 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir 

UÇAK KONTROL VE 

BAKIM MAKİNİSTİ 

Geçerli hava aracı bakım personel lisansına sahip olmak. Bakım 

konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

3 

Ücret (Brüt): 

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar       : 6,983,63 TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar    : 6,625,30 TL 

0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar      : 5,908,60 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir) 

HELİKOPTER 

MAKİNİSTİ 

Geçerli hava aracı bakım personel (helikopter) lisansına sahip olmak. 

Bakım konusunda lisanslı olarak 3 yıl iş tecrübesine sahip olmak. 

2 

Ücret(Brüt): 

10 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar       : 6,983,63 TL 

5-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar    : 6,625,30 TL 

0-5 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar      : 5,908,60 TL 

Çalışılacak Yer: 

Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir) 

 

İSTENİLEN BELGELER 

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://www.shgm.gov.tr/ web adresinden temin 

edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu" 

BAŞVURU 

1. Başvurular en geç 21.03.2014 Cuma günü saat 16:00'a kadar "Sivil Havacılık Genel 

Müdürlüğü, gelen evrak birimi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 128/A 06570 

Maltepe/ANKARA" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Genel Müdürlüğümüze ulaşacak 

şekilde posta yolu ile yapılacaktır. Veya iş talep formunun taranmış kopyası ikm@shgm.gov.tr 

adresine e-mail gönderilecektir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate 

alınmayacaktır. 
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2. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak 

verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz 

sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında 

genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. 

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonrasında nihai sonuç ve iş başvurusu kabul edilenlerden istenecek 

evraklar ile ilgili hususlar Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir. 

TEBLİGAT 

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili 

her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (http://www.shgm.gov.tr) web adresinde 

yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir 

bildirimde bulunulmayacaktır. 1985/1-1 

—— • —— 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 

DUYURU 

Antalya Barosu Başkanlığı'ndan alınan 11.02.2014 gün ve 42/9 sayılı yazıda; Mehmet ve 

Peyruze oğlu, 1966 doğumlu, Batman İli, Gercüş İlçesi; Sapanlı Mah.; Cilt No: 64, Aile Kütük 

No: 29; Sıra No: 79’da kayıtlı Av.Zeki RÜZGAR’ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 10.07.2013 gün 

ve 42/9 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak 

üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu 

kararın kesinleştiği bildirilmiştir. 

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra 

avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. 

maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur. 1963/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim 

Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine 

devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli 

istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi 

geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen; 

Malatya ilinde faaliyet gösteren 2080 dosya nolu SEVİM Yapı Denetim Ltd. Şti., 

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 1853 dosya nolu AKADEMİ Yapı Denetimi Ltd. Şti.,  

Bursa ilinde faaliyet gösteren 1811 dosya nolu CANUTKU Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Bilecik ilinde faaliyet gösteren 1224 dosya nolu BOZÜYÜK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

Diyarbakır ilinde faaliyet gösteren 1209 dosya nolu BEYLİK Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Mersin ilinde faaliyet gösteren 1088 dosya nolu ÇAMLIBEL Yapı Denetim Ltd. Şti.,  

Konya ilinde faaliyet gösteren 1011 dosya nolu DİKEY Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait 

Yapı Denetim İzin Belgeleri Bakanlık Makamının 05.03.2014 tarih ve 1721 sayılı Olur'u ile 

geçici olarak geri alınmıştır. 

İlgililere duyurulur. 1964/1-1 

————— 

02.03.2014 tarihli ve 28929 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Orta Akdeniz Yapı Denetim 

Hiz.Ltd.Şti. ile ilgili ilanda sehven yazılan “297 günlük ceza süresinin” ifadesinin çıkarılması ve 

bu ifadenin yerine “288 günlük ceza süresinin” ifadesinin eklenmesi, 07.03.2014 tarihli ve 1904 

sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1973/1/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

08.03.2014 tarihli ve 28935 sayılı Resmi Gazete’de yer alan Gaba Yapı Denetim Ltd.Şti. 

ve Bilgütay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan Antalya ili, Alanya 

ilçesi, Cikcilli Belediyesi 424 ada, 4 parsel üzerindeki 161290 YİBF nolu yapı ile ilgili ilanda 

“Ayşe Suzan YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77959)” 

ifadesinden sonra sehven yazılmayan “denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi 

gereğince 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması” ifadesinin eklenmesi, 11.03.2014 tarihli 

ve 2041 sayılı Makam Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 1973/2/1-1 

—— • —— 
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 

AKADEMİK PERSONEL İLANI 

(PROFESÖR, YARDIMCI DOÇENT) 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesi belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI 
UNVANI AD. DRC. BAŞVURU KOŞULU 

Celal Oruç 

Hayvansal Üretim 

Yüksekokulu 

Hayvan 

Yetiştirme ve 

Besleme 

Profesör 1 1 

Veteriner Hastalık ve Klinik 

Bilimleri Alanında Doçent 

Unvanı Almış Olmak 

Fen Edebiyat 

Fakültesi  

Rus Dil 

Bilimi 

Yrd. 

Doç. Dr. 
1 4 

Rus Dili Üzerine Yüksek Lisans 

ve Doktora Yapmış Olmak 

Meslek 

Yüksekokulu 

Organik 

Tarım Pr. 

Yrd. 

Doç. Dr. 
1 5 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

Tuzlu Topraklar Üzerine Doktora 

Çalışması Yapmış Olmak 

 

Başvuru Adresi: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü Erzurum Yolu 4. Km. 

Merkez/Ağrı Tel: 0 472 215 98 63 – 64 1994/1-1 

—— • —— 
Ufuk Üniversitesinden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve 

Atanmak İçin Gerekli İlkeler ve Başvuru Ölçütlerinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı 

ile öğretim üyesi alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi olmak üzere) 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracakların Fakülte/Bölüm/Anabilim Dalını belirtir bir 

dilekçe ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmişlerini, öğrenim durumlarını 

gösterir belgeleri, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan (Yardımcı Doçentler için 4 takım) 

dosyalarını vermeleri gerekmektedir. 
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1 - Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 

Rektörlük Personel Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

2 - Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr 

adresinden ulaşılabilir. 

 

FAKÜLTESİ ANABİLİM DALI KADRO ÜNVANI ADEDİ 

Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 

 1979/1-1 

—— • —— 

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri 

gereğince Profesör ve Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Rektörlüğe müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların Üniversitemiz web sitesinde 

yayınlanan Akademik Personel Yükseltilme/Atanma Başvuru ve Değerlendirme Koşullarını 

sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

İSTENEN BELGELER: 

Profesörlük için; Dilekçe, özgeçmiş ve 6 takım bilimsel yayın dosyası. 

Doçentlik için; Dilekçe, özgeçmiş ve 4 takım bilimsel yayın dosyası. 

 

Birimi Anabilim Dalı Unvanı Adet Açıklama 

Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Profesör 1  

Tıp Fakültesi Radyoloji Profesör 2  

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1  

Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör 1  

Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Doçent 1  

Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Doçent 2  

Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Doçent 1  

Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1  

Edebiyat Fakültesi Paleoantropoloji Profesör 1  

Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Profesör 1  

Fen Fakültesi Topoloji Profesör 1  

İktisadi ve İdari Bil. 

Fakültesi 

Ekonometri Profesör 1  

Mühendislik Fakültesi Sismoloji Profesör 1  

Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi Profesör 1  

Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı Profesör 1  

Mühendislik Fakültesi Temel İşlemler ve Termodinamik Profesör 1  

Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 

Hemşireliği 

Profesör 1  

 1939/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 

İşyurtları Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli 

Müdafa Cad. No: 20 Bakanlıklar 
Tel-Faks 

 

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Noman Dikmen  

Adresi 

Nakkaş Mahallesi Somuncubaba 

Caddesi Ali Altınsoy Apt. No: 5/1 

Aksaray 

 

T.C. Kimlik No. 24611650768  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Aksaray Esnaf ve Sanatkarlar Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
68/0022223  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1991/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Adalet Bakanlığı Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri 

İşyurtları Kurumu 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Ceza İnfaz Kurumları ile 

Tutukevleri İşyurtları Kurumu 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Adalet Bakanlığı Ek Bina Milli 

Müdafa Cad. No: 20 Bakanlıklar 
Tel-Faks 

 

Posta Kodu 6100 E-Mail iydb@adalet.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ali Aykut Gök  

Adresi 
7 Mart Mah. 448. Sokak No. 19 Daire.2 

Kadirli/Osmaniye 
 

T.C. Kimlik No. 18359587264  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No.  
 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası  
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No.  
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi 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 : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1992/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2014-83 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2014-1626   

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Ortaova Köyü, Altıntepe Mevkii, 787 nolu parselde, kaçak 

kazı yapılan alanda tespit edilen Altıntepe Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 15.11.2013 gün ve 2622 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği DSİ Genel 

Müdürlüğü’nün 04.12.2013 gün ve 1488 sayılı, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 06.12.2013 

gün ve 197076 sayılı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 11.12.2013 gün ve 10598 sayılı, Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü’nün 17.01.2014 gün ve 707 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 17.02.2014 gün ve 54 sayılı dosya inceleme raporu okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Ortaova Köyü, Altıntepe Mevkii, 787 nolu parselde, kaçak 

kazı yapılan alanda tespit edilen Altıntepe Höyüğü’nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 

kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2000 

ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul 

edilmesine, kaçak kazı yaparak höyüğün tahribine yol açanlar hakkında yasal kovuşturma 

açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, can güvenliği tehlikesi oluşturan kaçak kazı 

çukurlarının Müze denetiminde toprakla doldurularak kapatılmasına 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre: 

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanıdır.  

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir. 

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları 

için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir. 

4 - Tarımsal alanlar açılamaz; toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle 

yapılamaz; ağaçlandırmaya gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez. 

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak 

koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir. 

7 - Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve 

sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2014-83 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 21.02.2014-1633 

   

Amasya İli, Taşova İlçesi, Gökpınar Köyü, Kurupınar Mevkii’nde, ruhsatlı kömür işletme 

sahasında, basamaklama çalışmaları sırasında açığa çıkan iki adet mezarın tahrip edildiğine, 

mezarların çıktığı alan ve çevresindeki Roma dönemi nekropol alanının III. derece arkeolojik sit 

alanı olarak, aynı bölgedeki Roma dönemi yamaç yerleşmesinin de I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 04.12.2013 gün ve 2813 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 09.12.2013 gün ve 75383205/164[05.05.53]-234966 sayılı yazısı, kurum 

görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 07.01.2014 gün ve 2587 sayılı yazısı, 

Amasya İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün 13.01.2014 gün ve 436 sayılı yazısı, 

Amasya İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 04.02.2014 gün ve 1079 

sayılı yazısı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

18.02.2014 gün ve 76 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda;  

Amasya İli, Taşova İlçesi, Gökpınar Köyü, Kurupınar Mevkii’nde, ruhsatlı kömür işletme 

sahasında, basamaklama çalışmaları sırasında iki adet mezarın açığa çıktığı alan ve çevresindeki 

101 ada, 92, 93, 97 parseller, 112 ada, 24, 25, 27, 29, 55 parseller, 113 ada, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 30, 31 parsellerde tespit edilen Roma dönemi nekropol alanının 2863 sayılı yasanın 6. 

maddesi kapsamında III. derece arkeolojik sit alanı, aynı bölgedeki 101 ada, 101, 102, 103, 122, 

123, 124, 125, 126, 131, 132, 133, 137, 138, 139, 160, 161 parsellerde tespit edilen Roma dönemi 

yamaç yerleşmesinin de I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I. ve III. derece 

arkeolojik sit sınırlarının ekli 1/5.000 ölçekli haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar 

doğrultusunda kabul edilmesine, 112 ada, 25 parselde açığa çıkan kültür varlığı mezarları haber 

vermeyerek tahribine yol açanlar hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi 

verilmesine, 

Roma dönemi yamaç yerleşmesi I. derece arkeolojik sit alanlarında, koruma amaçlı imar 

planı yapılıncaya kadar Koruma - Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre: 

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanıdır.  
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2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir. 

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları 

için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir. 

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam 

edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya 

gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden, kömür vb. 

ocaklar açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.  

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak 

koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir. 

7  - Üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının Valilikçe yaptırılması zorunludur. 

olarak belirlenmesine, 

Roma nekropolü III. derece arkeolojik sit alanında Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya 

kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının; Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının III. Maddesine göre:  

1 - Her türlü inşai ve fiziki müdahale için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması 

zorunludur. 

2 - İlgili Kurumlarca herhangi bir inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilip, sondaj kazı sonuçları (bu alanlarla ilgili varsa kazı 

başkanının görüşleriyle birlikte) Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilir ve alınacak karar 

doğrultusunda hareket edilir. 

3 - Altyapı uygulamalarına ilişkin talepler sondaj kazı sonuçları ile birlikte Koruma Bölge 

Kurulunda değerlendirilir ve alınacak karar doğrultusunda hareket edilir. İçme Suyu, 

Kanalizasyon vb. alt yapı kazılarının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılarak sonuçlarının 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesi, herhangi bir buluntuya rastlanılması halinde 

çalışmaların durdurularak alınacak Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilmesi 

gerekir. 

4 - Talep edilen uygulamalara ait yapılacak tüm sondaj kazılarının, bilimsel kazı tekniğine 

uygun olarak ilgili Müze Müdürlüğünce alanının niteliğine göre gerekli ve yeterli göreceği sayı ve 

büyüklükte açmalar halinde yapılması gerekir.  

5 - Sit potansiyelinin irdelenmesi amacıyla Koruma Bölge Kurulunca genel sondaj kararı 

verilebilir. 

Koruma Bölge Kurulundan izin alınmak koşuluyla kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek şekilde tevhit ve ifraz yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No :     19.02.2014-81 Toplantı Yeri :  SAMSUN 

Karar Tarihi ve No :     19.02.2014-1597   

 

Samsun İli, Kavak İlçesi, Çivril Köyü, Güneytepesi (Köyönü) Mevkii, 101 ada, 942 

parselde, Maliye Hazinesine ait devlet ormanı vasıflı arazide bulunan ve kaçak kazı sonucu 

dromoslu mezar odası tahrip edilen tümülüsün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine dair rapor ve belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 04.12.2013 gün ve 3088 sayılı yazısı, Kavak Kaymakamlığı Tapu 

Müdürlüğü’nün 18.12.2013 gün ve 865 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. 

Bölge Müdürlüğü’nün 30.12.2013 gün ve 212415 sayılı, Samsun İl Özel İdaresi’nin 16.01.2014 

gün ve 407 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanının 17.02.2014 gün ve 50 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Samsun İli, Kavak İlçesi, Çivril Köyü, Güneytepesi (Köyönü) Mevkii, 101 ada, 942 

parselde, Maliye Hazinesine ait devlet ormanı vasıflı arazide bulunan tümülüsün 2863 sayılı 

yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 

sınırlarının ekteki koordinatlı krokide işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, kaçak kazı yaparak dromoslu mezar odasının tahrip olmasına yol açanlar 

hakkında yasal kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre: 

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanıdır.  

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir. 

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları 

için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir. 

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam 

edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya 

gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar  

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak 

koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir. 

7 - Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve 

sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur. 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No :     21.02.2014-83 Toplantı Yeri  :  SAMSUN 

Karar Tarihi ve No :     21.02.2014-1634   

 

Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Tepeköy Köyü, Bulmuşdere Mevkii’nde,G34-A4 

paftasında, tapulama harici kayalık alanda tespit edilen antik kanal ve yol harabeleri ile nekropol - 

yerleşim alanının I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve belgelerin 

gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.11.2009 gün ve 2930 sayılı, 

12.09.2013 gün ve 2113 sayılı yazıları, Amasya Valiliği Kadastro Müdürlüğü Gümüşhacıköy 

Birimi’nin tarihsiz, 180 sayılı yazısı, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge 

Müdürlüğü’nün 07.01.2014 gün ve 2863 sayılı yazısı, Amasya İl Özel İdaresi’nin 09.01.2014 gün 

ve 266 sayılı, 04.02.2014 gün ve 1079 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 18.02.2014 gün ve 60 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 

ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

 Amasya İli, Hamamözü İlçesi, Tepeköy Köyü, Bulmuşdere Mevkii’nde,G34-A4 

paftasında, tapulama harici kayalık alanda tespit edilen antik kanal ve yol harabelerinin 2863 

sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil 

edilmesine, Eski Tunç Çağı nekropol ve yerleşim alanının ise 2863 sayılı yasa kapsamında I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, alana ait kadastro paftası bulunmadığından 

antik kanal ve yola ait koordinatlar ile I. derece arkeolojik sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli 

haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 

Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre: 

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanıdır.  

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir. 

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları 

için Müze Müdürlüğü’nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir. 

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam 

edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya 

gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez.  

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak 

koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir. 

7 - Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve 

sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur. 

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

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUN
6528 Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2014/5982 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/5875 Artvin İlinde Tesis Edilecek Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı

Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2014/5905 Bingöl İli, Solhan İlçesi ile Muş İli, Merkez İlçesinde Tesis Edilecek Yukarı Kaleköy
Barajı ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5911 Konya İlinde Tesis Edilecek Bağlar Rüzgâr Elektrik Santralinin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5912 Artvin İlinde Tesis Edilecek Kavak Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5932 Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Karar
2014/5969 İzmir İli, Aliağa İlçesinde Tesis Edilecek Aliağa Rüzgâr Enerji Santralinin Yapımı

Amacıyla Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkında Karar

2014/5973 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar

2014/5997 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik,
Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı
Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2014/6015 Kahramanmaraş İlinde Tesis Edilecek Kale Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği
— Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
— Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü

Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— İnsan Hakları Uzmanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/19)
— Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar

Paragrafları (BDS 706) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 32
— Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere

İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 34

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

Günlük Değerleri


