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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6746
Ekli “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar

Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan
Yardımcılığının 24/7/2014 tarihli ve 23990 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002 tarihli ve 4749
sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/9/2014 tarihinde karar-
laştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             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                                   N. CANİKLİ
  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

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

13 Eylül 2014
CUMARTESİ

Sayı : 29118



—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6778
Ekli “Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının

İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması;
Ekonomi Bakanlığının 29/8/2014 tarihli ve 57152 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve
1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve
3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci
maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
8/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
       Ahmet DAVUTOĞLU
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                                       F. IŞIK
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                     Başbakan Yardımcısı V.

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ
  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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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            12 Eylül 2014

       69471265-305-7939

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 9/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7752 sayılı yazımız.

           b) 9/9/2014 tarihli ve 68244839-140.03-197-440 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Eylül 2014 tarihinden itibaren Ürdün, Bahreyn, Katar,

Suudi Arabistan, Letonya ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt

ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Letonya ve Ukrayna Cumhuriyeti

kısmının iptal edilmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  12 Eylül 2014

     68244839-140.03-210-461

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 9/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7752 sayılı yazınız.

           b) 9/9/2014 tarihli ve 68244839-140.03-197-440 sayılı yazımız.

           c) 12/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7939 sayılı yazınız.

           Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 2014 tarihinden itibaren Ürdün, Bahreyn, Katar,

Suudi Arabistan, Letonya ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne giden Dışişleri Bakanı Mevlüt

ÇAVUŞOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle seyahatin Letonya ve Ukrayna Cumhuriyeti

kısmının iptal edildiği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının Letonya ve Ukrayna

Cumhuriyeti kısmının işlemden kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 4                                 RESMÎ GAZETE                                 13 Eylül 2014 – Sayı : 29118



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                            11 Eylül 2014

       69471265-305-7870

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           Yalta Avrupa Stratejisi 11. Yıllık Toplantısına katılmak üzere; 13 Eylül 2014 tarihinde

Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar

Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesini yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                         Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                  11 Eylül 2014

     68244839-140.03-202-452

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7870 sayılı yazınız.

           Yalta Avrupa Stratejisi 11. Yıllık Toplantısına katılmak üzere, 13 Eylül 2014 tarihinde

Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın dönüşüne kadar

Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
ATAMA KARARI

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2014/1049

1 ‒ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +8000 ek göstergeli Bakan Yardımcılığına,

Dr. Abdurrahman ARICI’nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451

sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 ‒ Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. 

12/9/2014

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

      Ahmet DAVUTOĞLU                                Ömer ÇELİK

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV

VE ATAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/1/2012 tarihli ve 28166 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Din İşleri
Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliğinin 6 ncı madde-
sinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Arapça, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Farsça ve Balkan ve Kafkas dillerinin
herhangi birinden, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (C) düzeyinde
veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği olan yabancı dil belgesine sahip olmak,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakan yürütür.

—— • ——
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:

SOSYAL YARDIM VERİLERİNİN KAYDEDİLMESİNE VE
PAYLAŞILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı;
a) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce, Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile işbirliği içinde yürütülen sosyal yardım faaliyetlerine
ilişkin verilerin kişinin ya da kurumun mahremiyeti, maddi ve manevi varlığı ile temel hak ve
özgürlüklerini koruyarak kaydedilmesine,

b) Sosyal yardım faaliyeti yürüten diğer kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler
ve Türkiye Kızılay Derneği tarafından yürütülen sosyal yardım faaliyetlerine ilişkin verilerin
karşılıklı olarak paylaşılmasına,

c) Bilimsel çalışmalarda söz konusu verilerin anonimleştirilerek kullanılmasına,
ç) Veri güvenliğinin sağlanmasına,
ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; sosyal yardıma başvuran kişi ve hanelere ilişkin ve-

rilerin toplanması, kaydedilmesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca diğer kamu kurum
ve kuruluşları ve karşılıklılık ilkesine göre mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneği ile top-
lanan verilerin paylaşılması ve yoksullukla mücadele ve sosyal yardım alanındaki bilimsel ça-
lışmalara anonimleştirilmiş veri sağlanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

7/1/2012 28166
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Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aktif dosya: İşlem zamanı itibarıyla durumu aşağıdaki tanımlardan en az birine uygun

olan hanelere ait dosyaları;
1) Düzenli yardım programlarından faydalanan en az bir kişi bulunan haneler.
2) SYDV’ler tarafından yapılan genel sağlık sigortası gelir testine göre gelir durumu

kişi başına brüt asgari ücretten az olan (G0 veya G1) en az bir kişi bulunan haneler.
3) Son bir yıl içinde en az bir defa süreli yardım alan en az bir kişi bulunan haneler.
4) Şartlı sosyal yardımlar kapsamında izleme, takip süreci devam eden haneler.
b) Açık rıza: İlgili kişilerin sosyal yardım kapsamındaki kişisel verilerinin işlenmesine,

paylaşılmasına ve kullanılmasına özgür iradesiyle verdiği ispatlanabilir yazılı kabul beyanı,
c) Alıcı: Paylaşıma açılacak verilerden, yapılacak protokol/sözleşme çerçevesinde ya-

rarlanan kamu kurum ve kuruluşlarını, mahalli idareleri ve Türkiye Kızılay Derneği ile veri
paylaşımı yapılması Kurul tarafından uygun bulunacak gerçek ve tüzel kişileri,

ç) Anonimleştirilmiş veri: Kişisel verilerin, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek
kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde düzenlenmiş halini,

d) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
e) Bakan: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanını,
f) Bütünleşik sistem: Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemini,
g) Düzenli yardım: Hane veya kişiye hak sahipliği kriterlerini kaybedinceye kadar ve

başka bir başvuru yapma şartı aranmaksızın düzenli olarak, belirli periyotlarda yapılan sosyal
yardımları,

ğ) GO: Bakanlık tarafından belirlenen usul esaslar çerçevesinde yapılan gelir tespitinde
hesaplanan hane içinde kişi başına düşen brüt asgari ücretin üçte birinden az tutardaki gelir se-
viyesini,

h) G1: Bakanlık tarafından belirlenen usul esaslar çerçevesinde yapılan gelir tespitinde
hesaplanan hane içinde kişi başına düşen brüt asgari ücretin üçte birinden fazla ancak asgari
brüt ücretten az tutardaki gelir seviyesini,

ı) Genel Müdür: Sosyal Yardımlar Genel Müdürünü,
i) Genel Müdürlük: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,
j) Hane: Aralarında akrabalık bağı bulunsun ya da bulunmasın adres kayıt sistemindeki

kayıtlara göre aynı konutta ya da aynı konutun bir bölümünde yaşayan bir kişiyi veya birden
fazla kişiden oluşan topluluğu,

k) Hısım: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 17 nci maddesinde tanımlanan kan hı-
sımlığını,

l) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
m) Karşılıklılık ilkesi: Mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneği ile veri paylaşımında

geçerli olan ve sadece protokol yapılan kurumların bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ve-
rileri karşılıklı olarak paylaşacağını belirten ilkeyi,

n) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin sosyal yardım
sürecinde elde edilen bütün bilgileri,

o) Kurul: Bakanlık bünyesinde oluşturulan Veri Paylaşımı Kurulunu,
ö) Sosyal inceleme: Sosyal yardım başvurusu yapan kişilerin muhtaçlığının tespiti ve

başvuru sırasında verilen bilgilerin teyidinin yapılabilmesi için ilgili kurumların görevlendirdiği
personel tarafından yapılan hane ziyaretini ve çevre araştırmasını,

p) Sosyal yardım: İhtiyaç sahibi hanelere ve kişilere; muhtaçlıkları nedeniyle tek taraflı
karşılıksız olarak ve/veya kamu hizmetlerine katılım, geri ödeme gibi bir edimi yerine getirme
şartına/şartlarına dayalı olarak yapılan ayni ve nakdi yardımları,

r) Süreli yardım: Hane veya kişiye düzenli olmaksızın başvurusu sonucunda  yapılan
tek seferlik yardımları,
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s) SYDV: 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma
vakıflarını,

ş) Veri: Sosyal yardım sürecinde elde edilen kişilere ait nicel ve/veya nitel bilgileri,
ifade eder.
Genel ilkeler
MADDE 5 – (1) Kişisel verilerin;  toplanmasında, kaydedilmesinde ve paylaşılmasında

aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur;
a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olmak,
b) Doğruluk ilkesine bağlı olmak,
c) Verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemek,
ç) Toplandıkları veya işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak,
d) Elde edilmesi mümkün olmayan veriler hariç olmak üzere verileri eksiksiz ve doğru

işlemek,
e) Verileri güncel tutmak,
f) Başvuranın ve hane halkının psikolojik açıdan zarar görmemesi ve sosyal çevresinde

rencide edilmemesi için azami özen göstermek.
(2) Mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneği ile karşılıklılık ilkesine göre yapılacak

veri paylaşımları bu Yönetmelik kapsamındadır. Türkiye Kızılay Derneği doğrudan; mahalli
idareler ise doğrudan veya Türkiye Belediyeler Birliği, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel
Müdürlüğü aracılığıyla Genel Müdürlük ile yapacakları protokol kapsamında, bu Yönetmelikte
yer alan usullere uygun olarak veri paylaşımı gerçekleştirebilirler. Karşılıklılık ilkesine uygun
protokol yapılmadan bu Yönetmeliğin veri paylaşımına ilişkin hükümleri uygulanmaz ve veri
paylaşımı gerçekleştirilmez. Protokol imzalayan mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneği
ile yapılacak veri paylaşımlarında bu Yönetmeliğin ikinci bölüm hükümleri, 7 nci maddenin
birinci fıkrasının (c) bendi hariç olmak üzere, uygulanmaz.

İKİNCİ BÖLÜM
Kişisel Verilerin Toplanması, Kaydedilmesi ve Güncellenmesi

Kişisel verilerin toplanması
MADDE 6 – (1) Sosyal yardım başvurularında hanede yaşayan kişilere ve hanenin re-

fahına ilişkin olarak Genel Müdürlük tarafından belirlenerek Bakanlık web sayfasında yayın-
lanan bilgiler toplanır. Yardım programının özelliğine göre başvuru sırasında belirtilmek üzere
ek bilgiler talep edilebilir.

(2) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasî düşüncesi, felsefî inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, özel nitelikli kişisel veriler olup bunların özel olarak toplanması veya veri toplama
esnasında amaçlanmadığı halde elde edilmesi durumunda hukuka aykırı olarak işlenmesi, her-
hangi bir kişiyle veya kurumla paylaşılması yasaktır.

(3) Kişisel veriler aşağıda sayılan durumlar hariç olmak üzere ilgili kişilerin açık rızası
olmaksızın toplanamaz ve işlenemez;

a) Kanunlarda ve yönetmeliklerde açıkça öngörülmesi,
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
(4) İlgili kişilerin rızası, başvuru sırasında Başvuru Formunun imzalatılması suretiyle

alınır. Başvuru Formu Genel Müdürlük tarafından hazırlanarak Bakanlık web sayfasında ya-
yınlanır.

(5) Hanenin muhtaçlığı nedeniyle yapılan sosyal yardımlarda adres kayıt sistemine göre
hanede yaşayanların ve hane refahını paylaşan ve/veya etkileyen hısımların verileri bu mad-
denin 4 üncü fıkrasında belirtilen yöntemle toplanır.

(6) Sosyal yardıma başvuran kişiye ve hanesine ilişkin bilgiler;
a) Başvuru esnasında gerekli formların kişinin beyanı ile doldurulması yoluyla,
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b) Protokoller çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanları ile Mahalli
İdarelerin ve Türkiye Kızılay Derneğinin veri tabanlarından elektronik ortamda yapılacak sor-
gulamalar yoluyla,

c) Kişinin sosyal yardım için başvurduğu kurumun görevlendirdiği personel tarafından
kişinin hanesinde yapılacak sosyal inceleme yoluyla,

toplanır.
(7) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında görevli personel, başvuran kişiye veya sos-

yal inceleme sırasında görüşme yapılan kişiye;
a) Kendisinin kimliği,
b) Verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Veri toplamanın yöntemi ve hukukî sebebi,
konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
Kişisel verilerin kaydedilmesi
MADDE 7 – (1) Veriler aşağıdaki sürelerde veri tabanına kaydedilir ve paylaşıma hazır

hale getirilir.
a) SYDV’ler sosyal yardım işlemlerini başvurudan itibaren bütünleşik sistem üzerinden,

eşzamanlı olarak yürütür. Genel Müdürlük SYDV’lerin kaydettiği verilerin, eşzamanlı olarak
paylaşıma hazır hale getirilmesini sağlar.

b) Genel Müdürlük haricinde sosyal yardım faaliyeti yürüten diğer kamu kurum ve ku-
ruluşları yardım yapılmasına onay veren belgelerin oluşturulması ile eşzamanlı olarak verilerin
kaydedilmesini ve paylaşıma hazır hale getirilmesini sağlar.

c) Mahalli idareler ve Türkiye Kızılay Derneği karar tarihinden itibaren eşzamanlı ola-
rak verilerin kaydedilmesini ve paylaşıma hazır hale getirilmesini sağlar.

(2) Veri tabanına başvuruyu yapan kişi ve hanesine ilişkin;
a) Kimlik bilgileri,
b) Başvurulan yardım türü ve tutarı,
c) Başvurulan yardım programının düzenli yardım veya süreli yardım şeklindeki nite-

liği,
ç) Yardım hak sahipliğine ilişkin kararın sonucu ve tarihi,
d) Yardım teslim tarihi ve ayni veya nakdi teslim yöntemi,
e) Yardımın feshedilmesi, durdurulması veya sonlandırılması durumlarında karar tarihi

ve nedeni,
f) Sosyal incelemede ve kişilerin beyanlarından elde edilen bilgiler,
g) Sosyal yardım sistemindeki değişiklikler ve ortaya çıkacak bilgi ihtiyaçları çerçeve-

sinde Kurul tarafından belirlenecek diğer bilgiler,
kaydedilir.
Kişisel verilerin güncellenmesi
MADDE 8 – (1) SYDV’ler, veri tabanlarından elektronik ortamda yapılacak sorgula-

maları, her bir başvurunun karar ve inceleme işlemlerinde yenilerler. Ayrıca, aktif dosyası bu-
lunan hanelerin sosyal incelemeleri en az yılda bir defa yenilenir.

(2) SYDV’de dosyası bulunan haneler, başvuruları esnasında altıncı maddenin altıncı
fıkrasının (a)  bendinde belirtilen şekilde verdikleri beyanlarındaki değişen bilgileri güncellerler.

Verilerin doğruluğuna ilişkin sorumluluk
MADDE 9 – (1) Kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi ve güncellenmesi esnasında

hanenin gerçek durumunu ortaya koyacak işlemlerin yapılmaması ya da hanenin beyanının ve
tespit edilen hususların gerçeğe uygun şekilde kayıt altına alınmaması nedeniyle kamu kayna-
ğının hak etmeyen kişilere aktarılması sonucu oluşacak kamu zararından veya oluşabilecek
kişi mağduriyetlerinden, işlemi yapması gerektiği halde yapmayan veya hatalı kaydı yapan
personel sorumludur.

13 Eylül 2014 – Sayı : 29118                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 9



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Veri Paylaşım Esasları

Gizli veriye ilişkin hükümler
MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük ilgili birimlerine yapılan tüm veri talepleri kapsa-

mında;
a) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda açıkça belirtildiği

üzere, açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî gü-
venliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgiler,

b) Kişilerin doğrudan veya dolaylı bir şekilde sahip olduğu özellikleri ile tanınabilme-
sine ve bu şekilde bireysel bilgilerin açığa çıkarılması ile söz konusu kişilerin itibarını zedele-
yebilecek, maddi hasara uğratabilecek veya yasal yaptırımlara maruz bırakabilecek TC kimlik
numarası ile kimliği teşkil eden her türlü bilgiler (ad, soyad, anne adı, baba adı, nüfus cüzdanı
seri no, cilt no ve benzeri),

gizli veri niteliğinde değerlendirilir.
(2) İlgili mevzuat hükümleri nedeniyle bilgileri resmi kayıtlarda gizli tutulan kişilerin

bilgileri gizli veri niteliğindedir.
Kişisel ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunması
MADDE 11 – (1) Veri tabanında yer alan kişisel bilgilerin gizliliği esastır.
(2) Verilerin paylaşımında; Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatta yer

alan özel hayatın gizliliğine ve ticari sır niteliğindeki verilerin korunmasına ilişkin hükümler
esas alınır.

Veri paylaşım prosedürü
MADDE 12 – (1) Bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri paylaşımı

ve bilimsel çalışmalar için veri paylaşımı aşağıdaki hususlar çerçevesinde sürekli veri paylaşımı
veya tek seferlik veri paylaşımı şeklinde yürütülür.

a) Sürekli veri paylaşımı/web servis talepleri karşılanırken kamu kurum/kuruluşlarının
verileri alabilmesi için protokol veya sözleşme imzalamaları zorunludur.

b) Tek seferlik veri talepleri karşılanırken Kurul tarafından uygun görülen talepler Genel
Müdürlüğe iletilir. Söz konusu taleplerde gizli veri istenmesi durumunda, kişi, kamu kurum/ku-
ruluşlarının verileri alabilmesi için protokol veya sözleşme imzalamaları zorunludur.

c) Tek seferlik veri taleplerinde alıcı tarafın verileri teslim alabilmesi için kullanım
amacını, süresini içeren gizlilik taahhüt belgesi imzalaması ve Genel Müdürlüğe vermesi zo-
runludur. Kurul verilerin kullanım süresini talep edilen süreye bağlı kalınmaksızın belirleyebilir.
Veriler beyan edilen amaç ve belirlenen süre dışında kullanılamaz.

ç) Yükseköğretim kurumları tarafından bünyelerinde yürütülen bilimsel araştırmalarda,
yüksek lisans ve doktora tezi çalışmalarında kullanılmak üzere tek seferlik veri talebi yapıla-
bilir. Yükseköğretim kurumu ve bilimsel araştırmayı, tez çalışmasını yürüten kişi, alıcının yü-
kümlülükleri bakımından müteselsilen sorumludur. Söz konusu kişi tarafından, ilgili yüksek-
öğrenim kurumunun çalışmayı ve talep edilen verileri açıklayıcı talep yazısının teslim edilmesi
zorunludur. Ancak bu talepler gizli veri niteliğinde olan verilere yönelik olamaz.

d) Bu fıkranın (ç) bendi kapsamında alınan verilerin kullanıldığı bilimsel araştırma, tez
ve benzeri çalışmaların bir örneği alıcı tarafından basılı ve elektronik ortamda çalışmanın ni-
teliğine göre Genel Müdürlük tarafından belirlenen formatta, çalışmanın tamamlanma tarihin-
den itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe teslim edilir. Bu çalışmaların yayımlanması duru-
munda; verilerin Genel Müdürlükten temin edildiği ancak çalışmayı yürüten kişi ve/veya kurum
ve kuruluşların sorumluluğunda olduğu belirtilir.

e) Protokol/sözleşme metni, Bakanlık adına Genel Müdür veya Genel Müdürlük Araş-
tırma Geliştirme ve Tanıtım Dairesinin bağlı olduğu genel müdür yardımcısı tarafından imza-
lanır. Islak imzalı nüshalardan birisi veri talep eden kurumda, diğer imzalı nüsha ise Genel
Müdürlükte muhafaza edilir.
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f) Protokol/sözleşmelerin süresini belirlemeye, yenilenip yenilenmemesine karar ver-
meye ve protokol/sözleşmeleri feshetmeye Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Bakanlık ile mahalli idareler arasındaki veri paylaşımı sürekli veri paylaşımı yön-
temiyle, protokol veya sözleşme imzalanması suretiyle yapılır. Veri paylaşımı aşağıdaki hu-
suslar çerçevesinde yürütülür:

a) Mahalli idareler ile yapılan veri paylaşımı karşılıklılık ilkesi çerçevesinde gerçek-
leştirilir. Yapılan protokolde paylaşılacak verilere açıkça yer verilir.

b) Bakanlık, mahalli idareler ile doğrudan protokol yapabileceği gibi mahalli idareler
adına Türkiye Belediyeler Birliği veya İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
ile de protokol yapabilir.

(3) Bakanlık ile Türkiye Kızılay Derneği arasındaki karşılıklılık ilkesine göre veri pay-
laşımı, sürekli veri paylaşımı yöntemiyle, protokol veya sözleşme imzalanması suretiyle yapılır.
Tek seferlik veri talepleri bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamında yapılır.

(4) Bakanlık; mahalli idarelerin ve Türkiye Kızılay Derneğinin, karşılıklılık ilkesine
uygun şekilde veri paylaşımı yapmadığını, protokol veya sözleşmelerde belirtilen şartlara uy-
madığını, veri paylaşımı yapabilme yeterliliğini teknik yönden kaybettiğini tespit etmesi halinde
veri paylaşımını Kurul kararıyla durdurur.

Verilerin iletildiği kişi, kurum/kuruluşlara düşen görevler
MADDE 13 – (1) Alıcının yükümlülükleri;
a) Alıcı, veri talebine uygun olarak yaptığı çalışmaların, gizli verilerin açıklanmasına

imkân vermeyecek şekilde yürütülmesini sağlar. Verilerin istenilen amaç dışında kullanılma-
ması için her türlü önlemi alır ve verinin incelenip değerlendirilmesi aşamasında, gizli verinin
bulunduğu ortama yetkisiz kimselerin fiziksel veya elektronik yollarla erişiminin engellenmesi
için gerek duyulan güvenlik sistemini kurar veya gerekli tedbirleri alır.

b) Genel Müdürlük tarafından görüntülenmesi sağlanan veya elektronik ya da benzeri
usullerle gönderilen veriler, kişisel verilerin gizliliği ilkesine bağlı kalmak şartıyla ilgili mev-
zuat, uluslararası anlaşmalar ve kamu hizmetinin gerektirdiği yükümlülüklere göre kullanılır.
Paylaşılan verilerin yetkisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşların eline geçmemesi için gerekli
tüm tedbirler alınır.

c) Veri güvenliğinin sağlanması konusunda her türlü sorumluluk süre ile sınırlandırıl-
maksızın veri talebinde bulunan kişi, kurum/kuruluşlara aittir.

ç) Alıcı, paylaşılan verileri üçüncü şahısların kullanımına sunamaz ve yayımlayamaz.
d) Her türlü sorumluluk alıcıya ait olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının kanunun

emredici hükmünden kaynaklanan bir görevi ifa etmesi durumunda bu fıkranın (ç) bendi hükmü
uygulanmaz.

(2) Uygulanacak müeyyideler:
a) Verilerin kötüye kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sonuçlar-

dan alıcı sorumludur. Bu kapsamda verilerin kullanılmasında ve paylaşımında Anayasa, ulus-
lararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatta yer alan özel ve ticari hayatın gizliliğine ilişkin hü-
kümler uygulanır.

b) Gizli verilerin korunması ile ilgili hükümleri ihlal eden kişiler Türk Ceza Kanununun
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar Bölümünün ilgili maddelerince suç işlemiş
sayılır.

c) Kurum tarafından kendilerine erişim yetkisi verilen kişilerden, gizli verileri değiştiren
veya bütünlüğünü bozanlar Türk Ceza Kanununun Bilişim Alanında Suçlar Bölümünün ilgili
maddelerince suç işlemiş sayılır.

İstisnai durumlar
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilenlerin veri talebinde bulunması halinde 12 nci madde

hükümleri uygulanmaz.
a) Bakanlığın denetim ve kontrol ile görevlendirdiği personel,
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b) Yasal görev ve yetkilerine uygun olmak ve soruşturma, inceleme ve denetim konusu
ile sınırlı olmak şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarının denetim birimleri tarafından yapılacak
soruşturma, inceleme ve denetimlerle ilgili görevlendirilen personel,

c) Bakanlığın politikalarıyla ilgili olarak iş ve işlemleri yürüten veya bununla ilgili ça-
lışma yapan Bakanlık personeli,

ç) Görülmekte olan bir dava veya yürütülen bir soruşturmaya istinaden savcılıklar, mah-
kemeler ve Sayıştay Başkanlığı.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen kişilerin görevli oldukları ka-
mu kurum ve kuruluşları ile Bakanlık arasında, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fık-
rasında düzenlenen sürekli veri paylaşımı yöntemi ile veri paylaşımı yapılıyorsa, söz konusu
kişiler için bu madde kapsamında istisnai durum hükümleri uygulanmaz.

(3) Bakanlık tarafından, sosyal yardım politikalarının geliştirilmesi amacıyla yapılan
ve yaptırılan araştırma geliştirme çalışmalarında bu Yönetmelik kapsamındaki veriler ve oluş-
turulan istatistikler kullanılabilir.

(4) Diğer Bakanlıklar tarafından, sosyal politikaların geliştirilmesi amacıyla yapılan
çalışmalarda bu Yönetmelik kapsamındaki verilerden oluşturulan istatistikler kullanılabilir.

Tek seferlik veri taleplerinin yönetimi
MADDE 15 – (1) Veriler istenmeden önce, bu veri taleplerinin amaçlarının belli olması,

talep yazısında açık ve net bir şekilde belirtilmesi, sonraki kullanımların da bu amaçlarla sınırlı
tutulacağının ve varsa yasal dayanağının belirtilmesi zorunludur.

(2) Veri taleplerinde izlenecek yöntem;
a) İlgili her tür talep resmi yazı ile yapılır.
b) Verinin doğru üretilebilmesi için veriler talep edilmeden önce ilgili birim ile ön gö-

rüşme yapılır. Gerekli fizibilite çalışması yapılmaksızın iletilen taleplerdeki geri dönüşlerde
ve aynı talebe dair değişikliklerde ikinci bir resmi yazı olmadan cevap verilmez.

c) Bakanlık tarafından kamuoyu ile paylaşılan istatistikler ayrıca talep edilemez.
ç) Ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturula-

bilecek türden veriler için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Verilerin Güvenliği ve İletilmesi

Verilerin güvenliği
MADDE 16 – (1) Bakanlık, veri tabanında tutulan verilerin güvenliğinin sağlanması

amacıyla, Bakanlıkta uygulanan bilgi güvenliği standartları ve bilgi güvenliği politikalarının
hazırlanmasını, uygulamaya konulmasını, güncellenmesini ve denetlenmesini sağlamakla yü-
kümlüdür.  Bu kapsamda;

a) Kaynak veri tabanına, veri ambarına erişimler gerçek kişi (ad, soyad) kullanıcı adı
ve şifreleri kullanılarak güvenlik politikaları çerçevesinde yapılacaktır.

b) Bakanlık kaynak sistemlerinde sadece test edilmiş ve onaylanmış Bakanlık uygula-
maları aracılığı ile toplanan veriler esastır. Hata sonucu veya farklı nedenlerle verilerde değiş-
tirme, silme, ekleme ihtiyacı oluşursa, bu işlemler Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kişiler
ile tutanak altına alınarak yapılacaktır.

c) Bakanlık yedekleme politikaları çerçevesinde mutat bir şekilde kaynak verilerinin
yedekleme işlemi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sistem personeli tarafından yapılacaktır.

ç) Bakanlık tarafından veriye erişim yetkisi verilmiş personelin ayrılması veya görev
yerinin değişmesi durumunda personelin veri tabanına erişim yetkisi iptal edilir. Personelin
üzerinde çalıştığı veri ile ilgili sorumluluğu kurumdan ayrıldıktan sonra da devam eder.

d) Bakanlık tarafından yetki verilen kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve
Türkiye Kızılay Derneği personelinin kurumlarından ayrılması veya görev yeri değişikliği du-
rumunda ilgili kurum tarafından Bakanlığa aynı işgünü içerisinde bilgi verilir, yetki değişimi
veya iptali sağlanır.
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Verilerin iletilmesi
MADDE 17 – (1) Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ortamında veri iletme:

Bakanlık içi veri talepleri karşılanırken hazırlanan veriler EBYS üzerinden ilgili birimlere
iletilir.

(2) Elektronik posta ile veri iletme: Veriler elektronik ortamda iletilirken sadece ‘gov.tr’
uzantılı e-posta adreslerine gönderilir ve veri ulaştıktan sonra bilgi verilmesi istenir.

(3) Posta ile veri iletme: Posta ile iletilecek veriler şifrelenerek CD, DVD ve benzeri
ile kapalı bir zarf içerisinde taahhütlü ya da iadeli taahhütlü gönderilir.

(4) Telefonla veri iletme: Telefonla hiçbir veri iletilmez.
(5) Protokol/sözleşme imzalanan alıcı ile veri paylaşımının gerçekleştirilmesinde ku-

rumsal elektronik alt yapı vasıtasıyla web servis, VPN, XML ve benzeri uygulamalar kullanı-
labilir.

(6) Elden teslim alma yoluyla veri iletme: Veriler şifrelenerek CD, DVD vb. ile kapalı
bir zarf içerisinde ve tutanak karşılığı alıcıya teslim edilir.

(7) Kurul tarafından kabul edilen tek seferlik veri taleplerine ilişkin veri paylaşımı: Ku-
rul tarafından belirlenecek veri iletme yöntemi kullanılarak, kurulun karar tarihinden itibaren
iki ay içinde teslim edilir. Talep edilen verinin kapsamı nedeniyle işlemlerin iki aydan uzun
sürmesi durumunda bu süre Kurul tarafından talebin kabul tarihinden itibaren altı aya kadar
uzatılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Veri Paylaşımı Kurulunun Oluşumu ve Görevleri

Kurulun oluşumu
MADDE 18 – (1) Kurul; Genel Müdürlükten sorumlu Müsteşar Yardımcısının başkan-

lığında, Genel Müdür ve Genel Müdürlük Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Dairesinin bağlı
olduğu genel müdür yardımcısı, Genel Müdürlük Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Daire Baş-
kanı, bir hukuk müşaviri, bir başdenetçi veya denetçi ve Genel Müdür tarafından görevlendi-
rilecek bir üyeden oluşur.

(2) Kurul, üç ayda bir, asgarî dört üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin
çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk
sayılır.  Gerekli görülen hallerde başkanın talebi üzerine Kurul olağanüstü toplantıya çağrıla-
bilir.

(3) Kurulun sekretarya işlemleri Genel Müdürlük Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Daire
Başkanlığınca yürütülür.

Kurulun görevleri
MADDE 19 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:
a) Sürekli veri paylaşım taleplerini karara bağlamak.
b) Tek seferlik veri taleplerini karara bağlamak.
c) Veri paylaşımının hangi yolla yapılacağına karar vermek.
ç) Paylaşılan verilerin kullanım sürelerini belirlemek.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (p), (s)
ve (ü) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“p) Öğretim yılı/eğitim ve öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının
başladığı tarihe kadar geçen süreyi,”

“s) Performans çalışması: Ders programında öngörülen eleştirel düşünme, problem çöz-
me, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma ve araştırma sonucu elde edilen kazanımların
yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak paylaşılmasına yönelik ders öğretmeninin gözetiminde
yapılan bireysel veya grup çalışmasını,”

“ü) Yeterlilik sınavı: Hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin
Türkçe ve birinci yabancı dil derslerinde yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı
ve uygulamalı sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Anadolu imam hatip liseleri,”
“c) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok

programlı Anadolu liselerinden
oluşur.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“e) Anadolu imam hatip liselerinde; imamlık, hatiplik ve Kur’an kursu öğreticiliği gibi

dinî hizmetlerin yerine getirilmesine kaynaklık edecek gerekli bilgi ve becerilerin kazandırıl-
masını”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(1) Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresi 40 dakikadır. Dersler arasındaki
dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme
süreleri il çalışma takvimine uygun olarak okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkan-
ları ve okul öğrenci temsilcisinden oluşan komisyon tarafından ortaöğretim kurumunun özel-
likleri, uygulanan programlar ile çevre ve ulaşım şartları dikkate alınarak belirlenir. Dersler
arasındaki dinlenme süresi 10 dakikadan, öğle arası dinlenme süresi ise 45 dakikadan az ola-
maz. Ancak ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa belirlenebilir.”

“(5) Anadolu imam hatip liselerinde eğitim ve öğretim yılı süresince; imamlık, hatiplik,
vaizlik, müezzinlik, kur’an kursu öğreticiliği ve benzeri mesleki uygulamaya yönelik eğitimler
ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye beşinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Ders seçimi veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dâhilinde öğ-
renci tarafından mayıs ayının ikinci haftasından ders kesimine kadar yapılır ve e-Okul sistemine
işlenir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirle-
nir.”

“(4) Seçmeli ders en az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı
içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise
sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumlarında bu şartlar aranmaz.”
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“(5) Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik dersler millî eğitim mü-
dürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir ve farklı okul öğrenci-
lerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağla-
nabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ortaokulu veya imam hatip ortaokulunu bitiren öğrenciler, ortaöğretime yerleştir-
meye esas puanla ve/veya yetenek sınav puanıyla tercihleri doğrultusunda ortaöğretim kurum-
larına geçiş yaparlar.”

“(2) Herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen ya da tercih yapmayan
öğrenciler ikamet adresi ve okulların kontenjan durumları dikkate alınarak Bakanlıkça yerleş-
tirilir.”

“(3) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sa-
natlar liseleri ile spor liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen esas ve
usullere göre yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık
durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, alana geçiş süre-
cinde, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.”

“(5) Okulların nakil ve geçiş şartlarının taşınması hâlinde Açık Öğretim Lisesi veya
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün ortaöğretim kurumlarına ders kesiminden yeni öğretim
yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde, örgün ortaöğretim kurumlarından Açık Öğre-
tim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine ise bu okulların kayıt dönemlerinde öğrenci
kayıtları yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fık-
raları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası,  ikinci fıkrasının
(ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddenin ikinci fıkrasına (f), (g), (ğ) bentleriyle üçün-
cü fıkra eklenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Birden fazla ortaöğretim kurumu bulunan okullar arasında koordinasyonu sağla-
mak üzere millî eğitim müdürlükleri bünyesinde her ders yılı sonunda öğrenci yerleştirme ve
nakil komisyonu kurulur. Komisyon millî eğitim müdürünün görevlendireceği şube müdürünün
başkanlığında; özel eğitim hizmetleri kurulu başkanı, Bakanlığın ortaöğretim, mesleki ve teknik
eğitim, din öğretimi ve özel öğretim kurumları genel müdürlüklerine bağlı birer okul müdü-
ründen oluşturulur ve görev süresi bir sonraki ders yılı sonuna kadar devam eder. Komisyonda,
yabancı uyruklu öğrencilerin iş ve işlemlerinde ayrıca ilgili kurumdan yetkili bir temsilciye de
yer verilir.”

“ç) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlen-
dirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim
alacak öğrencileri; yetenek, sağlık durumları ve ikamet adreslerini dikkate alarak ortaöğretim
kurumlarının kontenjanlarına göre her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe özel
eğitim hizmetleri kurulu ve ilgili okul müdürlükleriyle işbirliği yaparak dengeli bir şekilde yer-
leştirir.”

“f) Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bu-
lunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjanı bulunan
Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı
Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine varsa merkezi yerleştirme puanları
da dikkate alınarak kayıtları yapılır.”
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“g) Anne veya babası ölen, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu
kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, 22/11/2001 tarihli ve
4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık
geçici bakım sürecinde olan,  3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsa-
mında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilen, 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korun-
ması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak
değiştirilmek zorunda kalınan çocukların nakil ve geçiş işlemlerini bu hâlin ortaya çıkmasından
itibaren üç ay içerisinde, şehit veya gazi çocuklarının nakil ve geçiş işlemlerini ise zamana
bağlı olmadan; kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okul-
lara dengeli bir şekilde yapar.”

“ğ) Uhdesine verilen diğer kayıt-kabul, nakil ve geçiş işlemlerini yürütür.”
“(3) Bu madde kapsamında yerleştirilen ve/veya nakli yapılan öğrenciler, kontenjan

belirlenmesinde dikkate alınmaz.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin madde başlığı, birinci fıkrasının

birinci cümlesi ile ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kontenjan belirleme”
“Ortaöğretim kurumlarında;”
“(2) Kontenjanların ilanı:
a) Okulların hazırlık veya 9 uncu sınıfına alınacak öğrenci sayısıyla açılacak şube sayısı,

her yıl Bakanlıkça belirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince de onayla-
narak Bakanlığın ilgili birimine elektronik ortamda bildirilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme
sonunda belirlenen kontenjanla tercih ve yerleştirmeye ilişkin açıklamalar kılavuzda ilan edilir.
Kılavuz yayımlandıktan sonra kontenjanlarda değişiklik yapılamaz.

b) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sa-
natlar liseleri ile spor liselerine alınacak öğrenci sayısı ve açılacak şube sayısı Bakanlıkça be-
lirlenen takvime göre ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanarak Bakanlığın ilgili bi-
rimine elektronik ortamda bildirilir. Yapılan değerlendirme sonunda belirlenen kontenjan ilgili
birim tarafından ilan edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 9 uncu sınıfa kayıt yaptıran ve sınıf
tekrar eden öğrenciler dâhil öğrenci sayısı 10’dan az olan programlarda sınıf oluşturulmaz. Bu
öğrenciler, öncelikle ilgi ve istekleri dikkate alınarak diğer programlara yönlendirilir veya bu-
nun gerçekleşmemesi hâlinde millî eğitim müdürlüklerince taşımalı eğitim kapsamında değer-
lendirilir.”

“(2) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında sınıflara göre grup oluşturulmasında
16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eği-
tim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine uyulur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklen-
miştir.

“(4) Yurtdışından gelen yabancı uyruklu öğrenciler, okulların kayıt-kabul şartları dik-
kate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri,
çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine öğrenci yerleştirme
ve nakil komisyonu marifetiyle yerleştirilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin başlığı, birinci ve ikinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Anadolu teknik programına geçiş”
“(1) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için,

ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 55 olan
öğrenciler başvurabilir. Başvuru ve yerleştirme işlemleri Bakanlıkça belirlenen esaslara ve
kayıt takvimine göre e-Okul sistemi üzerinden yapılır.”
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“(2) Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım derslerinin yılsonu
başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı eşit
olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, dil ve anlatım dersinin yılsonu
başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan seçimi 9 uncu,

dal seçimi ise 10 uncu sınıfın sonunda yapılır.
(2) a) Alana yerleştirme puanı, öğrencinin ortaokul sınıflarının yılsonu başarı puanla-

rının aritmetik ortalamasının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak
belirlenir. Yerleştirme işlemi tercih ve puan üstünlüğü dikkate alınarak yapılır.

b) Dala yerleştirme işlemleri 10 uncu sınıfın sonunda öğrencinin alan ortak eğitimindeki
yetenek ve başarıları, sektörün ihtiyacı, öğrenci ve velilerin talepleri ve grup oluşturma sayıları
dikkate alınarak ilgili okul müdürlüğünce yapılır.

(3) Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, sınıf tekrar edenler dâhil, bir alanda eğitime
başlanabilmesi için en az 10, bir dalda eğitime başlanabilmesi için en az 8 öğrencinin kayıtlı
olması gerekir.

(4) Öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olması
gerekir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, özelliklerine  uygun meslek alan ve dalına ya
da programına yönlendirilmeleri ve yerleştirilmeleri sağlanır.

(5) Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde;
işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla bu işyerindeki
meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu

sürenin dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır.
(2) Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler

kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi yürür-

lükten kaldırılmış, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-Posta veya diğer bilişim araçlarıyla

velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Yazılı bildirimler;
devamsızlığın 5 inci, 20 nci ve 40 ıncı günlerinde tebligatla ilgili mevzuat hükümleri doğrul-
tusunda yapılır ve öğrencinin okula devamının sağlanması istenir.”

“(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 45 günü aşan öğrenciler, ders pu-
anları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak
üniversite hastaneleri veya eğitim ve araştırma hastanelerinde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi
ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar ile kaynaştırma ve özel eğitim gerektiren
öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi
60 gün olarak uygulanır. Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan
öğrenciler takip eden öğretim yılında okula devam ettirilir. Öğrenim hakkı bulunmayanlar ise
okulla ilişikleri kesilerek Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine gönderilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin madde başlığı, birinci fıkrasının
birinci cümlesi ile ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiş, maddeye yedinci fıkra eklenmiştir.

“Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler”
“Fen, sosyal bilimler, Anadolu ve Anadolu imam hatip liselerine nakil ve geçişler;”
“(2) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri ile çok

programlı Anadolu liselerine nakil ve geçişler;
a) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kay-

dıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci
sınıfta aynı alanda dal değiştirerek birinci dönem sonuna kadar,
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b) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu
sınıfta ise birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerin-
den yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen süre içe-
risinde yapılır. Aynı okul bünyesindeki program/alan/dallar arasında geçiş iş ve işlemleri bu
fıkra kapsamında değerlendirilir.”

“(3) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve
beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına diğer ortaöğretim kurum-
larından nakil ve geçiş yapılmaz.”

“(4) Bu okullara, akşam liselerinden nakil ve geçiş yapılmaz.”
“(5) Ortaöğretim seviyesinde eğitim yapan askerî ve polis okullarından mesleki ve tek-

nik ortaöğretim kurumu dışındaki diğer okullara nakil ve geçişlerde nakil ve geçiş şartlarını
taşımaları kaydıyla birinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygula-
yan okullara nakil ve geçişlerde ise ikinci fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır. Ancak bu
okullardan Anadolu liselerine her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş yapılır.”

“(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler
program uyumuna ve okulların nakil şartlarına göre yapılır. Özel ortaöğretim kurumlarının
kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

“(7) Birinci ve ikinci dönemin son üç haftasında nakil ve geçiş yapılmaz.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü,

beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) a) Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, öğrencinin okula yerleştirmeye

esas puanı dikkate alınarak açık kontenjan bulunması hâlinde puan üstünlüğüne göre yapılır.”
“b) Bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki öğ-

rencilerin nakil ve geçiş işlemleri bu maddenin ikinci fıkra hükümlerine göre okulların kon-
tenjan durumları dikkate alınarak dengeli bir şekilde yapılır.”

“(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar her bir şube için fen, sosyal bilimler liselerinde
30, diğer okullarda ise 34 öğrenci olarak belirlenir. Ancak sınıf tekrar edenler, yargı kararına
bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan
öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı, kontenjanı fen, sosyal bilimler liselerinde
36’yı, diğer okul türlerinde ise 40’ı geçemez.”

“(3) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.”
“(4) a) Nakil ve geçiş başvurusu, haftanın ilk dört günü veli tarafından mesai saatleri

içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Öğrencinin nakil
şartlarını taşıması hâlinde başvurusu naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sis-
temi üzerinden iletilir. Onay veya ret işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi
üzerinden cuma günü mesai saatleri içerisinde yapılır. Nakil işlemleri cuma gününün tatile
denk gelmesi durumunda takip eden ilk iş gününde gerçekleştirilir.”

“b) Her yıl Bakanlıkça yayımlanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre yapılan mer-
kezi yerleştirme işleminin tamamlanmasından sonra hazırlık/dokuzuncu sınıfta yerleştirme dö-
nemi için açık kontenjan bulunması hâlinde eylül ayının sonuna kadar puan üstünlüğüne göre
yapılan nakil ve geçişlerin onay işlemleri Bakanlıkça yürütülür.”

“(5) e-Okul sistemi üzerinden alınan nakil ve geçiş başvuruları değerlendirilir. Değer-
lendirmeye ilişkin tutanak düzenlenerek okul müdürü ve ilgili müdür yardımcısı tarafından
imzalanıp dosyalanır. Sonuç aynı gün okulda ilan edilir ve öğrencinin öğrenim gördüğü okul
müdürlüğüne e-Okul ve veli bilgilendirme sistemi üzerinden bildirilir. Öğrenciye ait veriler,
e-Okul sistemi üzerinden alınır.”

“(7) Hazırlık sınıfı bulunmayan okulların 10, 11 ve 12 nci sınıflarından hazırlık sınıfı
bulunan okulların aynı sınıflarına nakil şartlarıyla birlikte yeterlilik sınavına bağlı olarak nakil
yapılabilir. Bu kapsamda başvuruda bulunan ve nakil şartlarını taşıyan tüm öğrenciler bulun-
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dukları sınıf seviyesi dikkate alınarak bu Yönetmelik kapsamında nakil başvurularının değer-
lendirildiği gün yeterlilik sınavına alınırlar. Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrencilerin onay
işlemleri açık kontenjana ve yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılır. Başarısız olan-
ların başvuruları ise reddedilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) a) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerine kendi türlerinden sadece

aynı alan/bölüm arasında her sınıf seviyesinde öğrenci nakli yapılır. Aynı alan/bölüm progra-
mının uygulanması kaydıyla silahlı kuvvetler bando hazırlama okulundan, üniversitelerin bün-
yesinde bulunan konservatuarlara bağlı ortaöğretim okul veya kurumları ile özel ortaöğretim
kurumlarından da nakil ve geçiş yapılabilir.

b) Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.
(2) Sınıf bazındaki açık kontenjanlar, her bir şube için 30 öğrenci olarak belirlenir. An-

cak sınıf tekrar edenler, yargı kararına bağlı gelenler ile öğrenci yerleştirme ve nakil komisyo-
nunca yerleştirilen ve nakilleri yapılan öğrenciler de dâhil olmak üzere şube öğrenci sayısı
36’yı geçemez.

(3) Bu okullar arasında nakiller, naklen gidilmek istenilen okulun alanında açık kon-
tenjan bulunmasına bağlı olarak ilgili okul müdürlüklerince gerçekleştirilir. Nakil başvurusu,
haftanın ilk dört günü veli tarafından mesai saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü
okul müdürlüğüne dilekçe ile yapılır. Öğrencinin nakil şartlarını taşıması hâlinde başvurusu
naklen gidilmek istenilen okul müdürlüğüne e-Okul sistemi üzerinden iletilir. Onay veya ret
işlemi nakil istenilen okul müdürlüğünce e-Okul sistemi üzerinden cuma günü mesai saatleri
içerisinde yapılır. Nakil işlemleri cuma gününün tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk
iş gününde gerçekleştirilir. Başvuruların açık kontenjandan fazla olması hâlinde 9 uncu sınıflar
için ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna ait başarı puanı; diğer sınıflar için alt sınıf veya sı-
nıflara ait yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınır ve puan üstünlüğüne göre
kayıt/nakil yapılır.

(4) e-Okul sisteminden alınan nakil başvurularıyla e-Okul kapsamında olmayan orta-
öğretim kurumlarından gelen nakil başvuruları ikinci fıkrada belirtilen hükümler doğrultusunda
değerlendirilir. Her hafta alınan başvuruların değerlendirilmesi cuma günü mesai saatleri
içerisinde yapılır. Nakil işlemleri cuma gününün tatile denk gelmesi durumunda takip eden ilk
iş gününde ilgili okul müdürlüğünce yapılır. Nakil için başvuruda bulunan öğrenci sayısının
açık kontenjandan fazla olması ve puanların eşitliği hâlinde, yaşı küçük olan öğrencinin nakli
kabul edilir. Değerlendirmeyle ilgili tutanak e-Okul sisteminden alınarak okul müdürü ve ilgili
müdür yardımcısı tarafından imzalanıp dosyalanır. Sonuç aynı gün okulda ilan edilir ve öğ-
rencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne e-Okul ve veli bilgilendirme sistemleri üzerinden
bildirilir. Öğrenciye ait veriler, e-Okul sistemi üzerinden alınır.

(5) Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde açık kontenjan bulunması hâlinde; diğer
ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıflarından Bakanlıkça belirlenen esaslara göre kasım ayının
son haftasında yapılacak yetenek sınavı ile öğrenci nakil ve geçişi yapılabilir. Bu tarihten sonra
diğer ortaöğretim kurumlarından öğrenci nakli ve geçişi yapılmaz.

(6) Özel ortaöğretim kurumlarından resmî ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişlerde
programlarla kayıt ve nakil şartlarının uygunluğu esas alınır. Özel ortaöğretim kurumlarının
kendi aralarındaki nakillerde ise 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi madde başlığıyla birlikte aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“Açık öğretim liselerinden örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçişler
MADDE 41 – (1) a) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinde öğre-

nim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve
geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibariyle örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını
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taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına
çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar
geçen süre içerisinde varsa Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamındaki yer-
leştirmeye esas puanla, yoksa öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve
kontenjanı uygun olan Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu
liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine nakil ve geçiş
yapabilirler.

b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim lise-
lerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde
yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendiril-
meyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilir.
Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (f)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (h) bendi eklenmiştir.

“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır.
Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul mü-
dürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler
okul müdürlüğünce alınır.”

“b) Aynı derse giren öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek
üzere birden fazla şubede okutulan tüm derslerin yazılı sınavları ortak yapılır ve ortak değer-
lendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav so-
nunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kaza-
nım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden
değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğ-
renci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.”

“f) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak
üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ya-
pılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı
sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak
uygulanır.”

“h) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek
için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısız dersi bulunan öğrenciler
için her bir dersten dönem sonunda ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen başarılı
öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplan-
masında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin birinci, ikinci ve dördüncü fık-
raları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini
zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre bel-
gelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak
bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dö-
nemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen
süre ikinci dönemi aşamaz.”

“(2) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğ-
rencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen
günlerde yapılır.”
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“(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalış-
masını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez.
Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getir-
meyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil
edilir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin talebi hâlinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğ-
retmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.”

“(4) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını
takip eden 5 işgünü içerisinde yazılı olarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz
doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki
öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe
millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisinde incelenip değer-
lendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik
itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(8) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci
fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam,
aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına da-
yalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d)
bendi eklenmiştir.

“d) Sorumluluk sınavına giren öğrencilerin yılsonu puanı, o dersin yılsonu puanı ile
sorumluluk sınavından alınan puanın aritmetik ortalamasıdır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Sorumluluk sınavları, ders yılı içerisinde yapılan yazılı ve/veya uygulamalı sınav
esaslarına göre birinci ve ikinci dönemin ilk haftası içerisinde iki alan öğretmeni tarafından
yapılır. Sınav tarihleri ve sınavı yapacak öğretmenler okul müdürlüğünce belirlenir. Bu sınavlar
dersleri aksatmayacak şekilde hafta içerisinde planlanır ve yapılır. Gerektiğinde cumartesi ve
pazar günleri de yapılabilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık sınıfında sınıf geçmeye esas derslerden ders yılı sonunda başarılı olamayan
öğrenciler, üçüncü fıkra hükümlerine göre yeterlilik sınavına alınır. Başarısız olanlar bir yıl
daha hazırlık sınıfına devam eder. İkinci yılda da hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin
okulla ilişiği kesilerek hazırlık sınıfı bulunmayan diğer ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sını-
fına bu Yönetmeliğin nakil ve geçişe ilişkin hükümleri çerçevesinde kayıtları yapılır.”

“(3) Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden aynı okulun 9 uncu sınıfına doğrudan geçmek
isteyen öğrencilerin velileri, yeterlilik sınavından 5 gün önce okul yönetimine yazılı olarak
başvurur. Başvurusu alınan öğrenciler, birinci yabancı dil dersiyle Türkçe dersinden ekim ayının
ilk haftası içinde yeterlilik sınavına alınır. Bu sınavlar, sorumluluk sınavlarıyla ilgili usul ve
esaslara göre yapılır. Her iki dersten de en az 70 puan alan öğrenciler başarılı sayılarak 9 uncu
sınıfa devam ettirilir. Başarılı olamayan öğrenciler hazırlık sınıfına devam eder.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kal-
dırılmıştır.

13 Eylül 2014 – Sayı : 29118                                 RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 21



MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(2) Telafi eğitimi programı, ilgili alana/dala ait çerçeve öğretim programları ve haftalık
ders çizelgelerindeki alan ve dal derslerinden oluşur. Öğretim programlarının uygulama plan-
ları, millî eğitim müdürlüklerince hazırlanacak telafi eğitimi çalışma takvimine göre ilgili alan
öğretmenlerince yapılır.”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumu ile okul ve iklim şartları da dikkate
alınarak yılın belli zamanlarında faal olan yiyecek içecek hizmetleri, konaklama ve seyahat
hizmetleri ve eğlence hizmetleri alanları, denizcilik alanının yat kaptanlığı dalıyla Bakanlıkça
uygun bulunan diğer alan/dallarda 10 uncu sınıfta alan ortak derslerinin eğitimini tamamlayan
öğrenciler, 11 ve 12 nci sınıfın dal derslerinin eğitimini işletmelerde yoğunlaştırılmış olarak
görebilirler. Bu alan/dallarda yıl boyunca faaliyet gösteren yeterli sayıda iş yeri bulunan yer-
leşim birimlerindeki okullarda, öğrencilerin bir kısmı işletme kapasiteleri de dikkate alınarak
yoğunlaştırılmış eğitim yapılmadan işletmelerde mesleki eğitim uygulamasına devam ettirile-
bilir.”

“(3) Öğrencilerin okulda veya işyerinde görecekleri eğitimin tarihleri belirlenirken, her
iki birimdeki eğitime ortalama altışar aylık zaman ayrılır. Bu süre, ihtiyaç duyulması hâlinde
valilikçe değiştirilebilir. Ancak, genel olarak öğrencilerin bir öğretim yılında kesintisiz olarak
ekim ayının ilk haftası ile nisan ayının ikinci haftası arasındaki dönemde okulda; dinlenme
izinleri dışındaki diğer zaman diliminde işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin birinci, altıncı ve yedinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ders kesiminde, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak me-
zuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilir.
Ancak, bütün derslerden başarılı olmasına rağmen stajını tamamlamayan öğrenciler, davranış
puanı indirilmiş ve iade edilmemiş öğrenciler ile mezun olduğu ders yılının tamamını bulun-
duğu okulda okumayan öğrenciler okul birincisi olamaz.”

“(6) Çok programlı Anadolu liselerinde; Anadolu lisesi, Anadolu imam-hatip lisesi ve
Anadolu meslek ve Anadolu teknik programları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.”

“(7) Mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde; Anadolu meslek ve Anadolu teknik prog-
ramları için ayrı ayrı okul birincisi tespit edilir.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
üçüncü fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sorumluluk sınavlarına girenler için sınavların bitimini takip eden ilk iş günü,”
“f) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi sağlık alanı mezunlarının diplomaları,  millî eğitim

müdürlüğünce soğuk damga işlemleri tamamlandıktan sonra, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine göre tescil ettirilmek
üzere il sağlık müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının dört yıllık programlarının 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki alanlarından mezun olanlara bu Yönetmeliğin 69 uncu
maddesindeki diplomaların düzenlemesi ve teminine ilişkin esaslar çerçevesinde ustalık bel-
gesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi verilir.
İş yeri açma yetkisi özel kanunlarla belirlenen sağlık meslek alanlarında iş yeri açma belgesi
verilmez. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi e-Okul sistemi üzerinden öğrencinin mezun olduğu
okul müdürlüğünce düzenlenir.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                                 13 Eylül 2014 – Sayı : 29118



MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin mükerrer olan (ç) bentlerinden
birinci sıradaki aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci sıradaki madde metninden çıkarılmış,
aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“ç) İşletmelerde mesleki eğitim gören veya staj çalışması yapan öğrencilerin sigortalı-
lıkla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.”

“g) Koordinatör öğretmenlerce mezunlara ve iş yeri yetkililerine uygulanan anketlerin
değerlendirilmesi ve elektronik ortama aktarılmasını sağlar.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (h) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“h) Ders başlangıcında öğrenci yoklamasını yapar; konu, etkinlik, deney, performans
çalışması, uygulama, yazılı yoklama ile diğer çalışmaları ders defterine yazarak ilgili yerleri
imzalar.”

“i) Mesleki eğitim için işletmeye gönderilecek öğrencilere, işletmenin şartları, çalışma
koşulları ve işletmede iletişim kurulacak yetkililerle ilgili konularda rehberlik yapar.”

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (g)
bentleri ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten
kaldırılmıştır.

“b) İşletmelerde mesleki eğitim ek ders görevi verilmesinde işletmelerin okula uzaklığı,
ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısıyla bunlarla
ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır. Hangi güzergâhtaki, kaç
işletme ve öğrenci için kaç saat ek ders görevi verilebileceği, koordinatör müdür yardımcısının
başkanlığında alan zümre başkanlarıyla birer alan öğretmeninden oluşan komisyonca planlanır.
Okul yönetimince, bu planlama da göz önünde bulundurularak ilgili alan öğretmenlerine görev
dağılımı yapılır.  Bu kapsamda bir öğretmene aynı gün için 8 saatten fazla ek ders görevi ve-
rilmez. Yarıyıl ve yaz tatilinde staj yapan öğrenciler ile varsa mesleki eğitim gören öğrenciler
için işletme ve öğrenci sayısı dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılır ve belirlenecek
program çerçevesinde öğretmen görevlendirilir.”

“c) İşletmelerde meslek eğitimi adı altında verilecek ek ders saati sayısı; Millî Eğitim
Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereği ilgili
alanın alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders görevinden sayılan planlama, bakım
ve onarım ek ders saatleri toplamı ile işletmeye öğrenci gönderilen sınıftaki/sınıflardaki işlet-
melerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünü geçemez.”

“g) İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere koordinatörlük
görevi, mahallinde alanla ilgili eğitim yapan okuldaki öğretmenlerle karşılanır. Bunun mümkün
olmaması hâlinde, öğrencilerin kayıtlı olduğu okulca görevlendirilecek öğretmenlerle bu görev
yerine getirilir. Ancak staj çalışmalarının izlenmesi için il sınırları dışında öğretmen görevlen-
dirilmez.”

“(5) Koordinatörlük görevi, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders
ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında yapılan faaliyetler için veril-
mez. İşletmelerde mesleki eğitim gören mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri ile örgün mesleki
eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi birlikte planlanabilir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Rehber öğretmenler, öğrencilerle birlikte yapacakları grup çalışmalarını herhangi

bir nedenle ders öğretmenlerinin bulunmadığı ders saatlerini de değerlendirerek yaparlar.”
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) İstemeleri hâlinde, asker öğretmen ve rehber öğretmenler belletici öğretmen olarak

görev alabilirler.”
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Okulda, ibadet ihtiyacı için doğal aydınlatmalı uygun mekân ayrılır.”
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MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Kaynaştırma uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerle özel ye-
tenekli öğrencilere ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmetleri verilmesi için okulun
bünyesinde destek eğitim odası ve eğitim bölgelerinde yetenek atölyeleri açılır. Burada yürü-
tülecek iş ve işlemler Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi
madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Okulda yapılacak staj, tam gün tam yıl eğitim uygulaması kapsamında, hafta sonu,
yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilir.”

“(5) Staja devam eden öğrenciler staj dosyası tutarlar. Bu öğrenciler için işletmede mes-
leki eğitim sözleşmesine uygun staj sözleşmesi düzenlenir ve staj dosyasında saklanır.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 127 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları öğrencilerinin staj süresi 40 iş günüdür.
Staj, 10 uncu sınıfın sonundan itibaren yapılabilir.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Okul müdürlüğünce alınan kararlar doğrultusunda nisan ayının son haftasında iş-
letmeyle yazışma yapılarak hangi işletmede, hangi alanlarda/dallarda, kaç dönemde, ne kadar
öğrencinin staj yapabileceği belirlenir. Mayıs ayının ikinci haftasında ilgili alan/bölüm şeflerine
kontenjan listeleri bildirilir. Sağlık alanı öğrencilerinin stajlarının hangi sağlık işletmelerinde
yaptırılacağı sağlık işletmelerini belirleme komisyonu tarafından belirlenir.”

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) Okul ve işletmelerde staj yapan öğrencilerin staj dosyası, koordinatör öğretmen
tarafından tutulan raporlarla birlikte teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde okul yönetimince
görevlendirilen bir müdür yardımcısının başkanlığında ilgili alan/bölüm/atölye/laboratuvar şef-
leri ile atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden oluşan en az üç kişilik komisyon tarafından de-
ğerlendirilir. Dosya üzerinde yapılan değerlendirmede en az 50 puan alan öğrenciler başarılı
sayılır.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 139 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) İşletmede mesleki eğitim uygulaması yaptırmakla yükümlü olan işletmelerin listesi,
çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, sağlık işletmeleriyle bu işletmelerde çalışan personel
sayısı ise Kamu Hastaneleri Birliği genel sekreterliklerince şubat ayı içinde il millî eğitim mü-
dürlüğüne bildirilir.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Sağlık sektöründe, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlar yerine Kamu Hastaneleri Birliği
genel sekreterliklerinin eğitimden sorumlu yöneticisi ve bağlı sağlık işletmelerinden birer tem-
silciden

oluşur.”
MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Uyarılara rağmen kurallara uymayan öğrencilerin işletme ile ilişkileri kesilir.”
MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.
“(4) Okul yönetimi, öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davra-

nışlarla bunlara uyulmaması durumunda öğrencilerin karşılaşabilecekleri yaptırımlar konusunda
kendilerini ve velilerini bilgilendirir. Ayrıca bu hususlara okul veli sözleşmesinde yer verilir.”
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MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Okulun açık olduğu sürede bir günden beş güne kadar okul binası, eklentileri ve iş-
letmelerde yapılan her türlü eğitim ve öğretim etkinlikleri ile staj çalışmalarına katılamazlar.
Bu süre özürlü devamsızlıktan sayılır.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 203 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) İl maarif müfettişleri başkanı,”
MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 217 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(2) Kurumun yönetici, öğretmen ve diğer personeli, isteyen öğrenciler, maarif müfettiş-

leri, Bakanlıkça görevlendirilenlerle diğer eğitim kurumlarından gelen öğretmen ve öğrenci
grupları, günlük yarım yatılı öğrenci tabela ücretini ödemek şartıyla öğle yemeğinden yararla-
nabilirler.”

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Uluslararası sözleşme ve kurallara göre eğitim yapılan alan/dallar
EK MADDE 1 – (1)Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından uluslararası söz-

leşme ve kurallara göre belgelendirme ve lisanslama gerektiren alan/dallarda ölçme ve değer-
lendirme, devam-devamsızlık ve benzeri hususlarda özel düzenleme hükümleri uygulanır. An-
cak özel düzenleme hükümlerine göre başarılı olamayan öğrenciler için bu Yönetmelikteki di-
ğer hükümler uygulanır.”

MADDE 57 – Bu Yönetmeliğin;
a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının “u” bendi, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında

geçen “yaz uygulamasıyla”,125 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “ve yaz uygulaması”
ile “ve yaz uygulaması eğitimi”, 126 ncı maddesinin madde başlığında, 127 nci maddesinin
madde başlığında ve üçüncü, beşinci, altıncı fıkralarında, 128 inci maddesinin madde başlı-
ğında, birinci fıkrasında, 129 uncu maddesinin madde başlığında, 131 inci maddesinin madde
başlığı ve birinci fıkrasında, 132 nci maddesinin birinci fıkrasında, 133 üncü maddesinin ikinci
fıkrasının birinci cümlesinde, geçen “veya yaz uygulamasını”  ibaresi yürürlükten kaldırılmış,

b) 69 uncu maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (c) bendinde geçen “staj veya
yaz uygulamasını” ibaresinin “stajını”, 69 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi ile
78 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendinde geçen “staj veya yaz uygulamasının” ibaresi
“stajının”, 88 inci maddesinin birinci fıkrası ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dinde geçen “ve yaz uygulamalarının” ibaresi “çalışmalarının”, 125 inci maddesinin madde
başlığı “Yurtdışında beceri eğitimi ve  staj”, birinci fıkrasında geçen “staj ve yaz uygulaması
eğitimlerini” ibaresi “stajlarını”, ikinci fıkrasında geçen “staj ve yaz uygulaması eğitimine”
ibaresi “staja”, üçüncü fıkrasında geçen “staj ve yaz uygulaması eğitiminin” ibaresi “stajının”,
126 ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen “staj veya yaz uygulamaları” ibaresi “stajlarını”,
dördüncü fıkrasında geçen “staj veya yaz uygulamasının” ibaresi “stajın”, 130 uncu maddesinin
birinci fıkrasında geçen “staj veya yaz uygulamasını” ibaresi “stajlarını”, 133 üncü maddesinin
ikinci fıkrasında geçen “staj veya yaz uygulamasının” ibaresi “stajının”, “staj veya yaz uygu-
lamasını” ibaresi “stajını” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci madde eklenmiştir.
“Nakil ve geçişler ile diğer uygulamalar
GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 2013-2014 öğretim yılı itibariyle Anadolu öğretmen liseleri,

meslek liseleri, teknik liseler, Anadolu meslek liseleri, Anadolu sağlık meslek liseleri, Anadolu
teknik liseleri, çok programlı liseler, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, genel liseler ile imam
hatip liselerinde öğrenim gören ve öğrenim hakkı bulunan öğrencilerin hakları mezun oluncaya
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kadar korunur. Bu durumdaki öğrencilerden bir okulda aynı sınıf seviyesindeki öğrenci sayı-
sının 10 öğrenciden az olması halinde farklı okullardaki öğrenciler millî eğitim müdürlüklerince
bir okulda birleştirilir. Birleştirmenin yapılamaması durumunda bu öğrencilerin nakil ve geçişleri,
şartlarını taşıdıkları diğer okullara yapılabilir.

(2) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim ku-
rumları dışındaki okullara nakil ve geçişler;

a) Okulların kendi türleri arasında her sınıf seviyesinde,
b) Okulların kendi türleri dışındaki diğer okullardan bu okullara 10 uncu sınıfın sonuna

kadar
Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.
(3) Herhangi bir puan kullanmaksızın öğrenci alan mesleki ve teknik ortaöğretim prog-

ramı uygulayan okullara nakil ve geçişler;
a) Okulların her birinin kendi arasında veya okullar arasında alan/dal bulunmak kay-

dıyla her sınıf seviyesinde sürekli, alan/dal bulunmaması hâlinde 10 uncu sınıfta alan, 11 inci
sınıfta aynı alanda dal değiştirerek, birinci dönem sonuna kadar,

b) Bu okulların dışındaki diğer okullardan bu okullara; 9 uncu sınıfta sürekli, 10 uncu
sınıfta birinci dönem sonuna kadar, 10 uncu sınıf sonunda ise uygulamalı meslek derslerinden
yaz tatili süresince yapılacak telafi eğitimine bağlı olarak

Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde yapılır.
(4) Düzenlenen telafi eğitimi sonunda öğrencilerin, geçer puan alamadıkları derslerden

sorumlu olarak 11 inci sınıfa geçişlerine ve dal seçmelerine imkân sağlanır. Mesleki ve teknik
ortaöğretim kurumlarının farklı alanlarında öğrenim gören öğrenciler de 10 uncu sınıf sonunda
alanlarını değiştirmek istediklerinde aynı hükümler uygulanır. Telafi eğitiminin yapılabilmesi
için en az 10 öğrencinin başvuruda bulunması gerekir.

(5) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden örgün ortaöğretim ku-
rumlarının ara sınıflarına nakil ve geçişler;

a) 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim
Lisesinde öğrenim görmekte iken, başarmış oldukları kredi itibariyle örgün ortaöğretim ku-
rumlarının ara sınıflarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibariyle örgün orta-
öğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve di-
siplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni
öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde sınavsız öğrenci alan okulların ilgili
sınıflarına nakil ve geçiş yapabilirler.

b) Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim lise-
lerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde
yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilir, rehberlik ve puanla değerlendiril-
meyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı iki ile çarpılarak kredilendirilir.
Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri sınıfa nakil ve geçişleri yapılır.

(6) Askerî lise ve polis kolejlerinden imam hatip lisesi ile mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumu dışındaki diğer okullara nakil ve geçişler ikinci fıkranın (a) bendi, imam hatip liselerine
nakil ve geçişler ikinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan
okullara nakil ve geçişlerde ise üçüncü fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.

(7) Anadolu sağlık meslek liseleri öğrencilerinin programları gereği yapmaları gereken
yaz uygulamaları, programlarında belirtilen süreye ve staj esaslarına göre yürütülür.

(8) Özel ortaöğretim kurumlarından sınavsız öğrenci alan resmî ortaöğretim kurumla-
rına nakil ve geçişler, program uyumuna ve nakil şartlarına göre yapılır.

(9) Sınavsız öğrenci alan örgün ortaöğretim kurumlarına akşam lisesinden nakil ve
geçiş yapılmaz.

MADDE 59 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 60 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
MAKİNA TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE GÖREVLERİNE DAİR
TEBLİĞDE (SGM: 2009/10) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SGM: 2014/31)

MADDE 1 – 20/6/2009 tarihli ve 27264 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makina
Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM: 2009/10) 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanuna,
b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
c) MAKTEK: Makina Teknik Komitesini,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“(1) MAKTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
c) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
ç) Bakanlık Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
d) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye,
e) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye,
f) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye,
g) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
ğ) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca seçilecek Üniversitelerin Makina Mühendisliği

Bölümü Öğretim Üyelerini temsilen bir üye,
h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi

Malzeme Enstitüsünü temsilen bir üye,
ı) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi

Enerji Enstitüsünü temsilen bir üye,
i) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye,
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j) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,
k) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,
l) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasını temsilen bir

üye,
m) Makina İmalatçıları Birliğini temsilen bir üye,
n) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Makine ve Aksamları İhracatçı-

ları Birliğini temsilen bir üye,
o) Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliğini temsilen bir üye,
ö) Takım Tezgâhları Sanayici ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye,
p) Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliğini temsilen bir üye,
r) Türk Pompa ve Vana Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,
s) Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,
ş) Akışkan Gücü Derneğini temsilen bir üye,
t) Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfını temsilen bir üye,
u) Tekstil Makina ve Aksesuar Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,
ü) Makina Emniyeti Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan ulusal onaylanmış ku-

ruluşların kendi aralarında seçecekleri bir üye.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

GAZ YAKAN CİHAZLAR TEKNİK KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE
GÖREVLERİNE DAİR TEBLİĞDE (SGM: 2009/9) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SGM: 2014/32)

MADDE 1 – 19/4/2009 tarihli ve 27205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan
Cihazlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğin (SGM: 2009/9) 3 üncü
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;
a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanuna,
b) 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiştir.
“Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/6/2009 27264
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b) GAZTEK: Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesini,
c) Genel Müdürlük: Sanayi Genel Müdürlüğünü,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-

rilmiştir.
“(1) GAZTEK aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Genel Müdürlüğü temsilen iki üye,
b) Bakanlık Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
c) Bakanlık Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
ç) Bakanlık Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
d) Bakanlık Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye,
e) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir üye,
f) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü

temsilen bir üye,
g) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü temsilen bir

üye,
ğ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi

Malzeme Enstitüsünü temsilen bir üye,
h) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezi

Enerji Enstitüsünü temsilen bir üye,
ı) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını

temsilen bir üye,
i) Türk Standardları Enstitüsünü temsilen bir üye,
j) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini temsilen bir üye,
k) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odasını temsilen bir

üye,
l) Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneğini temsilen bir üye,
m) Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneğini temsilen bir üye,
n) Kazan ve Basınçlı Kap Sanayicileri Birliğini temsilen bir üye,
o) Makina İmalatçılar Birliğini temsilen bir üye,
ö) Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Makine ve Aksamları İhracatçı-

ları Birliğini temsilen bir üye,
p) Gaz yakan cihazlar ve yeni sıcak su kazanları ile ilgili mevzuat dâhilinde faaliyette

bulunan onaylanmış kuruluşların kendi aralarında seçecekleri bir üye.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

19/4/2009 27205
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
YERLİ MALI TEBLİĞİ 

(SGM 2014/35)

Amaç ve kapsam 
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

kapsamında fiyat avantajı uygulanacak mal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen
malın yerli malı olduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları belir-
lemektir. 

Dayanak 
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının

(d) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar 
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) Borsa: Ticaret borsalarını,
c) Eksper: Oda/borsa tarafından belirlenen konusunda uzman kişiyi veya Üniversitelerin

ilgili bölümlerinden konularında uzman kişiyi,
ç) İdare: İhaleyi yapan 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,
d) İstekli: Mal alımı ihalelerine teklif veren tedarikçiyi,
e) Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odası, esnaf

ve sanatkârlar odasını,
f) TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,
g) TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, 
ğ) Yerli malı belgesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılacak mal alımı iha-

lelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malı olduğunu gösteren belgeyi,
ifade eder.
Yerli malı
MADDE 4 – (1) Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki

şartlar aranır:
a) Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmeleri ta-

rafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki  “Üretim Konusu” içeriğinde yer alması.
b) Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin önemli

aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de
yapılmış olması.

c) Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.
(2) Gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar

aranır:
a) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen İşletme Kayıt veya Onay Bel-

gesine sahip işletmeciler tarafından üretilmesi.
b) Tamamen Türkiye’de üretilen/yetiştirilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin

önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Tür-
kiye’de yapılmış olması.

c) Tarım ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının ilgili Kayıt Belgesine (Örtüaltı Kayıt Sistemi ve benzeri) sahip firmalar tarafından
üretilmesi.

(3) Türkiye’de toplanan bitkisel ürünler, Türkiye’de doğan ve yetiştirilen canlı hayvan-
lar ve bunlardan elde edilen ürünler, Türkiye’de yetiştirilen ve avlanan su ürünleri yerli malı
kabul edilir. Bunların dışındaki ham tarım, hayvancılık ve su ürünleri, tamamen Türkiye’de
üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en
son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla yerli malı kabul edilir.
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(4) Türkiye’de çıkarılan madenler ve madencilik ürünleri ile birinci, ikinci ve üçüncü
fıkralarda belirtilen ürünler dışında kalan veya bu kategorilerin hiçbirine girmeyen diğer ürün-
ler; tamamen Türkiye’de üretilmesi veya üretim sürecinin önemli aşamalarının ve ekonomik
yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması şartıyla
yerli malı kabul edilir.

(5) İkinci, üçüncü, dördüncü fıkralarda sayılan ürünlerden sanayi ürünü olarak değer-
lendirilenlerin yerli malı kabul edilebilmesi için ayrıca birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde
sayılan şartlar da aranır. 

(6) Serbest bölgeler mevzuatı ile gümrük mevzuatı göz önünde bulundurularak, yerli
malı kriterlerine ilişkin bu Tebliğde yer alan gerekli şartların sağlanması kaydıyla serbest böl-
gede faaliyet gösteren işletmelerin ürettikleri ürünler yerli malı kabul edilir.

Yerli katkı oranı 
MADDE 5 – (1) Yerli katkı oranı, aşağıdaki formüle uygun olarak üretici tarafından

hesaplanır. Yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, teknik yönden eksper tarafından, mali yön-
den ise serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavir ta-
rafından tetkik edilerek, hesaplamanın doğruluğu ve resmi kayıtlara uygunluğu açısından teyit
edilir ve imzalanır. İmzalanan yerli katkı oranı hesabını içeren evrak, aksi yönde bir tespitin
bulunması halinde her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluğu kabul ettiklerine dair üretici
veya üreticiyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalı bir taahhütname ekinde
yerli malı belgesini düzenleyecek ilgili odaya/borsaya teslim edilir.

Nihai Ürün Maliyet Tutarı(TL)−Nihai Ürün İçindeki İthal Girdi Maliyet Tutarı (TL)
Yerli Katkı Oranı = —————————————————————————————————— x100

Nihai Ürün Maliyet Tutarı (TL)

(2) Nihai ürünü teşkil eden yerli ve ithal girdi maliyetlerinin hesaplanmasında aşağıdaki
kalemler dikkate alınır:

a) Kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri.
b) Doğrudan ve dolaylı işçilik giderleri.
c) Ürünle ilgili genel giderler.
(3)  Yurt içinden temin edilen girdilerin ithal olup olmadığı hakkında menşe kontrolü

yapılır, girdi ithal ise ithal girdi hesaplamasına dahil edilir.
(4) İthal girdi tutarının hesaplamasında, ithal girdinin fabrikaya teslim fiyatı ve teslim

tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınır. 
(5) İlgili oda/borsa tarafından kontrol edilerek onaylanan yerli katkı oranı, yerli malı

belgesine dercedilir.
(6) Yerli katkı oranı hesabında üretici tarafından oda/borsaya sunulan ticari sır niteli-

ğindeki bilgiler, kanunen yetkili mercilerden başkasına açıklanamaz, verilemez ve kendileri
veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacıyla kullanılamaz. Bu kapsamda
oda/borsa, ticari sırlarla ilgili bilgi ve belgelerin korunmasını sağlamak amacıyla her türlü ted-
biri almakla yükümlüdür.

Yerli malı belgesi
MADDE 6 – (1) Yerli malı belgesi, üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı

oda/borsa tarafından düzenlenir.
(2) Yerli malı belgesi için standart form kullanılır. Yerli malı belgesi standart formunda

en az aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Belgenin veriliş ve geçerlilik tarihi,  numarası.
b) Üreticinin unvanı, iletişim bilgileri (işyeri adresi, telefon, faks numaraları, e-posta

adresi).
c) Üreticinin Vergi Kimlik Numarası, TC Kimlik Numarası, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi

Numarası.
ç) Sanayi Sicil Numarası, Ticaret Sicil Numarası/Esnaf Sicil Numarası ve oda/borsa

Sicil Numarası.
d) Kapasite raporu tarihi, numarası ve geçerlilik tarihi.
e) Ürün adı, ürünün özelliğine göre varsa marka adı, modeli, seri numarası, cinsi, Gümrük

Tarife İstatistik Pozisyonu Numarası.
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f) 4 üncü maddenin  ikinci fıkrasında sayılan belgelere ilişkin tarih, sayı ve geçerlilik
tarihi bilgileri.

g) Yerli katkı oranı.
ğ) Ürünün teknoloji düzeyi (düşük/orta-düşük/orta-yüksek/yüksek).
h) Müstahsil makbuzu veya faturanın seri numarası/örneği ve maden ruhsatının adı, ta-

rihi, cinsi, grubu ve numarası.
ı) Belgeyi düzenleyen oda/borsanın adı ve mührü, imzalayanın adı ve soyadı.
i) Belgelendirme kriterlerine ilişkin diğer bilgi ve belgeler.
(3) Yerli malı belgesi standart formu ile taahhütname TOBB ve TESK tarafından Ba-

kanlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.
(4) Yerli malı belgesinin geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren bir yıldır.
(5) Yerli malı belgelerine ilişkin bilgiler, TOBB ve TESK tarafından hazırlanan ve web

üzerinden erişim sağlanabilen bir veri tabanında tutulur. 
(6) Yerli malı belgelerine ilişkin bilgiler TOBB ve TESK tarafından altı ayda bir Ba-

kanlığa sunulur. 
Belgelendirme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğe uygun olarak yapılacak belgelendirme işlemlerine ilişkin

uygulama esasları, TOBB ve TESK tarafından Bakanlığın görüşü alınarak belirlenir. Yerli katkı
oranının hesaplanmasında hangi belgelerin dikkate alınacağı bu uygulama esaslarında belirtilir.

(2) Üretici dışındaki istekliler tarafından teklif edilen mallar için kullanılmak üzere;
üretici yerli malı belgesini orijinaline uygun olarak çoğaltarak ürün ile birlikte piyasaya suna-
bilir. Ancak üretici tarafından çoğaltılarak ürünle birlikte piyasaya sunulan belgenin tanzim
edildiği ilgili oda/borsa tarafından geçerliliğinin tasdik edilmesi gerekir.

(3) Bir üreticinin yurtdışında üretim yapması/yaptırması durumunda yerli malı belgesi
düzenlenmez.  Ancak yurtiçinde kendi adına ve markasıyla bir başkasına üretim yaptırması
durumunda ürünü üretene yerli malı belgesi düzenlenir.

(4) Yerli malı belgesi talep edilen ürünün 4 üncü maddede sayılan yerli malı koşullarını
taşıyıp taşımadığı konusunda tereddüt olması halinde ilgili oda/borsa tarafından görevlendirilen
eksper marifetiyle tespit yapılır.

(5) Her ürün için ayrı ayrı belge verilebileceği gibi, birden fazla ürün için tek yerli malı
belgesi düzenlenebilir. Bu durumda her bir ürün ile ilgili bilgiler yerli malı belgesinde yer alır.

(6) İlgili oda/borsa tarafından; yerli malı belgesinin düzenlenmesinden sonra kriterlerin
korunup korunmadığına yönelik üretici bazında ara kontrol yapılabilir. Yerli malına ilişkin kri-
terlerin korunmadığı tespit edilirse yerli malı belgesi iptal edilir.

(7) Yurt dışından parça olarak ithal edilen ve yurtiçinde basit birleştirme ile oluşturulan
ürünler için yerli malı belgesi düzenlenmez.  

Sorumluluk
MADDE 8 – (1) Yerli malı belgesinin sahibi ile bu belgeyi düzenleyen ilgili oda/borsa

ve belgeyi idareye sunan istekliler ile ilgili eksper, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci
mali müşavir ya da yeminli mali müşavir belgedeki bilgilerin doğruluğundan genel hükümler
ve/veya 4734 sayılı Kanunun ilgili hükümleri çerçevesinde sorumludurlar. 

Denetim
MADDE 9 – (1) Bakanlık bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin denetim yapmaya yetki-

lidir.
Geçiş süreci
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce 22/8/2009 tarihli ve

27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliği kapsamında TOBB veya
TESK’e bağlı oda/borsa tarafından düzenlenmiş yerli malı belgeleri, belge üzerinde yazılı ge-
çerlilik süresinin sonuna kadar geçerlidir.

Yürürlük
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Meslekî Yeterlilik Kurumundan:
ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/4)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/6)

Amaç 
MADDE 1 – 14/8/2014 tarihli ve 29088 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’in, Ek-4 Gemi Boru Tesisatçısı
(Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının, ‘D’ sütunundan sonra gelmek üzere aşağıdaki ‘E’
sütunu eklenmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ 14/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.
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Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN MAMULÜ TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(TÜTÜN MAMULLERİ SERİ NO: 3)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Ma-

mulü Standardının Tarifler başlığı altında yer verilen sarmalık kıyılmış tütün mamulünü kapsar.

TS 13599 standardı

MADDE 2 – (1) Piyasaya arz edilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin Türk Stan-

dardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standar-

dının yürürlükteki haline uygun olması zorunludur.

(2) İhraç amacıyla üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinde, TS 13599 Sarmalık

Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.

Geçiş dönemi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri; 26/9/2014 tari-

hinden önce Kurumdan aldıkları piyasaya arz uygunluk belgeleri kapsamında ürettikleri ma-

mulat çeşitlerini 31/12/2014 tarihine kadar piyasaya arz edebilirler.

(2) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri; bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten

önce Kurumdan aldıkları piyasaya arz uygunluk belgelerini, bu Tebliğde yer verilen düzenle-

melere uygun hale getirmek amacıyla 31/12/2014 tarihine kadar güncelleme izni için Kuruma

müracaat etmeleri gerekir. Bu süre içinde müracaatlarını yapmayanların belgeleri, ikinci bir

işleme gerek kalmaksızın 31/12/2014 tarihi itibariyle iptal edilmiş sayılır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri ile

ikinci fıkrası kapsamında belgesi iptal edilen mamulat çeşitleri 31/3/2015 tarihine kadar piya-

sada bulunabilir.

(4) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticilerince; bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce

başvurusu yapılan ve Kurul kararı ile uygun bulunan ancak örnek numuneyi 26/9/2014 tarihine

kadar Kuruma iletmeyerek Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi alamayanların izni ikinci bir işleme

gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 26/9/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

13 Eylül 2014 

CUMARTESİ 
Sayı : 29118 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammet ve Nediye oğlu, 1989 Halep D.lu, 
ABDULLAH HAMDEM hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu 

davasında mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/858 Esas 2014/723 Karar sayılı ilamı ile 
sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7833 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Hilen ve Saliha oğlu, Halep 1984 D.lu, olan 

ZEKİ CEDIR hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 
mahkememizin 10/07/2014 tarih ve 2014/845 Esas, 2014/732 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 
mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7834 

————— 
Gaziantep 14. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Leyle oğlu, Halep 1990 D.lu, 

AHMET ZEYDE hakkında 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında 
mahkememizin 15/07/2014 tarih ve 2014/861 Esas, 2014/745 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında 
mahkumiyet kararı verildiği, 

Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 
7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı 
CMUK’nun 291. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe 
vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Yargıtay dairesinde temyiz 
incelemesinin yapılmasını isteyebilecekleri, temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı 
tebliğ olunur. 7835 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2013/8797 

Suç : Resmi belgede sahtecilik, başkalarına ait kimlik bilgilerinin kullanılması. 

Suç T. : 11/04/2010 

Sanık : Samettin ÇAMLICA: (Nevzat, Keziban oğlu 02/11/1957 doğumlu) Bağcılar 

Yüzüncü Yıl Mah. Eşref Efendi Sokak No:29 D:4 Bağcılar/İstanbul adresinde 

oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 29/09/2010 gün ve 2010/283 E. 2010/1328 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Onama, Bozma isteyen 27/03/2013 gün ve 11/2011/230308 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş 

sayılacağı ilan olunur. 8196/1/1-1 

————— 

Esas No : 2013/22868 

Suç : İİK'nun 345/a maddesine muhalefet etmek  

Suç T. : 25/07/2011 

Sanık : MEHMET AĞMA İ. Çalışlar Cad. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Sokak 

Uygun Apt. No:34/2 Bahçelievler/İstanbul adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Bakırköy 1. İcra Ceza Mahkemesinden 

verilen 27/02/2013 gün ve 2011/277 E. 2013/75 K. sayılı hükmün müşteki vekili tarafından 

temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen 

son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Bozma isteyen 08/09/2013 gün ve 2013/146881 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı 

ilan olunur. 8196/2/1-1 

————— 

Esas No : 2013/3743 

Suç : Resmi belgede sahtecilik 

Suç T. : 12/05/2009 

Sanık : Osman ALATAY: Saygı Malı. 2722 Sokak No:41/l Konak/İzmir adresinde 

oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Torbalı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 12/05/2010 gün ve 2009/397 E. 2010/282 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz 

edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son 

fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 

gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 

gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 

Onama isteyen 23/01/2013 gün ve 2011/63658 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı 

ilan olunur. 8196/3/1-1 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2014/8505 

Suç : Vergi usul kanununa muhalefet 

Suç T. : 2006 -2007 - 2008 - 2009 Yılları 

Sanık : Kadir DOMUR: (Mehmet, Nazmiye oğlu 28/06/1969 d.lu) Şehit Bülent Ay 

Sokak 27/3 Aydınlıkevler Altındağ/Ankara adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesinden 

verilen 20/06/2012 gün ve 2010/102 E. 2012/423 K. sayılı hükmün sanıklar ve sanıklar müdafii 

tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. Maddesi ile CMUK. nun 316. 

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Onama, Bozma isteyen 14/03/2014 gün ve 11/2014/49633 

sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 8252/1-1 

—— •• —— 

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 3,75,-TL ile en çok 280.414,02,-TL arasında değişen; 

17/09/2014 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,38,-TL., en çok 

28.041,40,-TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Tomruk, Elektirikli Bisiklet Çelik Cetvel, 

Konteyner, ORG, Polipropilien Çuval, Rulman, Uydu Alıcısı, Haşıl Maddesi, Ferro Manganezi, 

Naylon İp, Kapasitör ... vs. cinsi 56 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu 

üzeri 7. Km. Yenice Mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 18/09/2014 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 alınabilir. 

İlan olunur. 8306/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Burdur Şeker Fabrikasından: 

Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve Çamur Susuzlaştırma Tesisinin işletilmesi, bakım ve 

onarımı hizmeti işi Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/115071 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri 

Mah. Yunus Emre Cad. Kapı No: 2 

15220 BURDUR 

b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 - 0 248 233 12 67 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Adı : Fabrikamız Atıksu Arıtım Tesisi ve 

Çamur Susuzlaştırma Tesisinin 

işletilmesi, bakım ve onarımı hizmeti 

işidir. 

b) Niteliği ve miktarı : Yaklaşık 90 gün (± % 20 toleranslı) süre 

ile 4 adet Makine Teknisyeni, 3 adet 

elektrik teknisyeni olmak üzere toplam 7 

kişi çalıştırılacaktır.(Teknik şartnamede 

işin ve personelin özellikleri 

detaylandırılmıştır.) 

3 - İhale konusu hizmetin yeri : Burdur Şeker Fabrikası Arıtım Tesisi 

4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini: 

a) İhale dokümanının görüleceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi 

c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 30,00,-TL 

5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati 

a) Tekliflerin sunulacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme 

Şefliği 

b) İhalenin yapılacağı adres : Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu 

c) İhale (son teklif verme) tarihi : 25/09/2014 

d) İhale (son teklif verme) saati : Saat 14.30 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi 

yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 8274/1-1 
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ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 

2880 SEFERLİK (YAKLAŞIK 1 YIL) PERSONEL TAŞIMA HİZMET ALIMI 

KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 2880 

seferlik (Yaklaşık 1 yıl) Personel Taşıma Hizmeti kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın 

alınacaktır. 

2 - Firmalar 5.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08 Ekim 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 08 Ekim 2014 saat 15:30’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8310/1-1 

————— 

AFYON VE ERZİNCAN MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI 

OLAN 20.000.000 ADET 216*324 EBATLI KARTON TAVA ALIMI 

KAPALI ZARFLA TEKLİF ALINARAK SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı Afyon ve Erzincan Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 

20.000.000 adet 216*324 ebatlı karton tava kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ 

ANKARA" adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL+ KDV karşılığında 

temin edilebilir. 

İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr 

adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08 Ekim 2014 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı 

Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - İhale Zarfı 08 Ekim 2014 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı 

Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 8311/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Kocaeli İli Derince Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çınarlı Mahallesi sınırları içinde aşağıda özellikleri 

belirtilen bir adet arsa (2950 m²); 2886 sayılı Yasanın 36. maddesi hükümlerine göre, kapalı teklif 

usulü ile ”Akaryakıt-LPG/E=0.30/Hmax=7” imar planındaki şartlarında, 24/04/2012 tarihinden 

itibaren 20 yıllığına 1.227.200,00 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi olup, satın alanın kira 

sözleşmesindeki şartları kabul etmesi şartı ile ihale edilerek satılacaktır. 

 

Mahalle Ada/parsel Alanı (m²) Muhammen Satış Bedeli Geçici teminatı 

Çınarlı 2916/1 2950 
2.950.000,00 TL 

(K.D.V.’den istisna) 
88.500,00 TL. 

 

2 - İhale 29.09.2014 Pazartesi günü, saat 10.00’da Çenedağ Mahallesi, Denizciler 

Caddesi, Belediye Hizmet Binası, No: 83, K: 3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen 

Salonunda yapılacaktır. 

3 - İhaleye gireceklerde aranacak belgeler; 

a - Gerçek Kişilerden; 1) Tasdikli vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2) Noter tasdikli imza 

sirküsü (Asıl), 3) Geçici teminatın nakit yatırıldığına dair makbuz veya banka teminat 

mektubu(Asıl), 4) Katılımcı tarafından imzalı şartname, 5) Şartname bedelinin yatırıldığına dair 

makbuz, 6) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 7) İkametgah senedi, 8) Vekaleten 

katılması halinde Noter tasdikli vekaletname(Asıl), 9) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli 

Ortak Girişim Belgesi(Asıl). 

b) Tüzel Kişilerden; 1) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza 

sirküsü(Asıl), 2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Odadan 2014 yılına ait Oda Kayıt Belgesi(Asıl), 

3) Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 4) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli 

Ortak Girişim Belgesi(Asıl), 5) Vekaleten katılması halinde Noter tasdikli vekaletname ile vekilin 

Noter onaylı imza beyannamesi(Asıl), 6) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat 

mektubu(Asıl), 7) Derince Belediyesinden borcu yoktur belgesi, 8) Katılımcı tarafından imzalı 

şartname, 9) Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı, 10)Şartname bedelinin yatırıldığına 

dair makbuz. 

4 - İhaleye katılmak isteyenlerin, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli 

suretlerini 2886 sayılı yasanın 37. maddesi hükümlerine uygun olarak eksiksiz olarak hazırlayıp, 

teklif mektubu iç zarfta olacak şekilde, zarflarını ihalenin yapılacağı gün en geç saat 09:30’a 

kadar Derince Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak ta 

gönderebilirler. 

İhale ile ilgili şartname; Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzden 500,00 TL. karşılığında 

alınabilir. 

5 - Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup teklif edilen bedeli uygun görmediği 

takdirde ihaleyi yapmayabilir. 

2886 sayılı yasanın 17. maddesi gereği ilan olunur. 8273/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 

Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Biriminden: 

2 Kalem Malzeme ve Kit Alımı (Kit karşılığı geçici cihaz temini) işi 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasların 19. maddesine göre belli istekliler arasında ihale 

usulüyle ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/115202 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı P.K. 

27310 Şehitkamil/Gaziantep, TÜRKİYE 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 342 360 11 85     Fax: 0 342 360 17 01 

c) Elektronik posta adresi : arsfon@gantep.edu.tr 

ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 

görülebileceği Internet adresi (varsa) : http://bap.gantep.edu.tr 

2 - Ön yeterlik konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımı 

işi (Ga-68, Y-90 ve/veya Lu-177 işaretli 

bileşiklerle yapılacak tetkik ve tedavilerle ilgili 

sarf malzemeler karşılığı cihaz alımı) 

 No Malzemenin Adı Miktarı 

 1 Ga-68 bağlı peptid bileşiği 150 Adet 

 2 Lu-177 veya Y-90 peptid bileşiği   25 Adet 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey 

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Üniversite 

Bulvarı P.K. 27310 Şehitkamil / Gaziantep, 

TÜRKİYE 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek 

işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe 

başlanacak, malzemeler sipariş verildikçe 24 ay 

süre ile peyderpey teslim edilecektir. Ayrıca Lu-

177 klorür veya Y-90 kloroid çözeltilerinin 

teslimatı kalibrasyon tarihinden en az 2 (iki gün) 

önce yapılmalıdır. 

3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 

a) Yapılacağı yer : Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Yönetim Birimi Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 29.09.2014 Pazartesi günü Saat : 10:00 

4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 

4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ön Yeterlilik Şartnamesi madde 

7.1’den görülebilir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ön Yeterlilik Şartnamesi madde 

7.4’den görülebilir. 
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4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan Ön Yeterlilik Şartnamesi madde 

7.5’den görülebilir. 

4.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 

5 - Bu ihale tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır. 

6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir. Ön 

yeterlik dokümanı 100,00,-TL (Yüz Türk Lirası) ve ihale dokümanı 100,00,-TL (Yüz Türk Lirası) 

karşılığı Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 

P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep, TÜRKİYE adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 

7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 29.09.2014 Pazartesi günü Saat : 10:00’a 

kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Üniversite Bulvarı 

P.K. 27310 Şehitkamil/Gaziantep, TÜRKİYE adresine elden teslim edilebilecektir. İadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

9 - Söz konusu ihale,4734 sayılı Kamu İhale Kanununu 3. maddesi (f) bendi ile geçici 

4.maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 8313/1-1 

—— • —— 

12.250 TON (15 AYLIK) PAKETLİ ÇAY TAHMİL-TAHLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünden: 

1 - Bölge Müdürlüğümüz ihtiyacı 12.250 TON Paketli Çay Tahmil-Tahliye işi %20 artar 

– azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında Açık 

İhale Usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında; Çay İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğü Karacailyas Emek Mahallesi Atatürk Bulvarı 

NO: 6 Akdeniz/MERSİN adresinden temin edebilir. 

Telefon: 0324 2215855 Faks 0324 2215856 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.09.2014 günü saat 14:00’e kadar Çaykur Mersin 

Pazarlama Bölge Müdürlüğüne elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif 

mektupları ihale günü olan, 25.09.2014 tarihinde saat 14:00 da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - İhale kısmi tekliflere kapalıdır. 

9 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mersin Pazarlama Bölge Müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale kanununa tabi olmayıp, Satın 

Alma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta 

serbesttir. 8210/1-1 
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(II. KISIM) KSS’YE AİT İSTİNAT DUVARI, AÇIK ÇALIŞMA SAHASI VE ELEKTRİK 

ŞEBEKESİ İNŞAATLARINDAN MÜTEŞEKKİL ALTYAPI YAPIM İŞİ 

İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat 100. Yıl (II. Kısım) Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi 

Başkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Yozgat 100. Yıl (II. Kısım) Küçük Sanayi 

Sitesi altyapı yapım işi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere işin 

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

1 - İdarenin 

Adresi : Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Cad. Sosyal tesisler 2/3 

YOZGAT 

2 - İhale konusu yapım işinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Yozgat 100. Yıl (II. Kısım) KSS’ye ait istinat duvarı, 

açık çalışma sahası ve elektrik şebekesi inşaatlarından 

müteşekkil altyapı yapım işi 

b) Yapılacağı yer : YOZGAT 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (Beş) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 

d) İşin süresi : 10/12/2014 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) Keşif bedeli (2014 B.F. ile) : 808.000.-TL 

f) Geçici teminatı : 56.560.-TL 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal 

Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. 

No: 154 8. Kat Toplantı Salonu Söğütözü- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 30/09/2014 - Saat : 10.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

içeren, İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben yazılacak başvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

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

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

Vekaletname ile noter tasdikli İmza Beyannamesi. 

4) İş Deneyim Belgesi. 

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

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

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

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

konusu iş veya benzer bir işle ilgili İş Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iş 

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

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; Yol, istinat duvarı, içmesuyu, 

kanalizasyon, yağmursuyu, drenaj, gölet ve baraj yapım işleridir. 

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

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

değerlendirilmek üzere, İnşaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iş veya benzer işe denk 

sayılacaktır. Bu istekliler Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 
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5) İdari Şartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler. 

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

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

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

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

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

bildirimi. 

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

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

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

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

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

E) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır en az % 51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 

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

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

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

korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname. 

G) Keşif bedelinin %7’si oranında, İdari Şartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

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

H) Son beş yılda bitirilen işlere ait taahhüt bildirimi. 

İ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

J) İç Zarf. 

Şekli ve içeriği idari şartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 

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

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

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

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826 nolu odasına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten 

sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaşmayan teklifler dikkate alınmaz. 

İsteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin, idari şartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

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

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - İhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat 826  nolu odasında veya Yozgat 

100. Yıl (II. Kısım) KSS Yapı Kooperatifi Başkanlığının Yeni Sanayi Sitesi Sanayi Cad. Sosyal 

tesisler 2/3 YOZGAT adreslerinde görülebilir veya 500.- TL karşılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı Eskişehir Yolu. 2151 Cad. No: 154 8. Kat  

826 nolu odasından temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunludur. 

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

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

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

toplam sözleşme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleşme düzenlenecektir. 

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

günü olmalıdır. 

10 - Kooperatifimiz, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 8298/2-1 
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DONANIM VE YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere donanım ve yazılım 

lisansları, teknik şartnamesine ve markasına 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 (140.-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 hazırlanan teknik şartname, marka, ticari şartname 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, 22.09.2014 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 ve 

markasına uygun olarak belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile 

ilgili iç zarfları aynı gün 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 verilecektir. 

8 - Sözkonusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 8299/1-1 
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ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK 

HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİYACI 1 ADET  

YEDEKLEME SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi 

Başkanlığı ihtiyacı 1 adet Yedekleme Sistemi 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, ihale dokümana 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 Şartname, Ofis 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, 23/09/2014 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, kuruluşça hazırlanan 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 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. 

 8300/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR DONANIM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetim Daire 

Başkanlığı İhtiyacı Muhtelif Cins Ve Miktar Donanım Malzemesi 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 (140.-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 şartname ile Ofis 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, 23/09/2014 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 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. 

 8301/1-1 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER 

BAŞKANLIĞI İHTİYACI DÖRT RENKLİ OFSET BASKI MAKİNESİ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı 

ihtiyacı 1 adet Dört Renkli Ofset Baskı Makinesi 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, ihale dokümana bedelini (130.-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 şartname Ofis 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, 23/09/2014 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, kuruluşça hazırlanan 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 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. 

 8303/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Gedik Üniversitesinden: 

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI 

Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği”nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları 

yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu olan 

kadro tam zamanlıdır. 

 

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; 

Aranan Şartlar; 

Güzel Sanatlar alanında Lisans ve Güzel Sanatlar Yüksek Lisansı yapmış olmak, 

 

Adayların; 

- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 

- 1 Adet Fotoğraf 

- Nüfus Cüzdan Sureti 

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 

araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım,)  ilan tarihinden 

itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 

Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 

 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan 
Adet Özel Koşullar 

Güzel Sanatlar ve 

Mimarlık 

Fakültesi 

Görsel İletişim 

Tasarımı  
Prof. 1 

Güzel Sanatlar alanında Lisans 

ve Güzel Sanatlar Yüksek 

Lisansı yapmış olmak, 

 

Başvuru adresi : Gedik Üniversitesi Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı 

İlgili Kişi : Hülya ELİBOL 

Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 

Tel : 0216 4524585-86/1158 

Fax : 0216 452 87 17 8293/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

İstanbul'da kurulmuş olan Vuslat Vakfı, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

09.07.2013 tarihinde kesinleşen, İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.03.2013 tarihli ve 

E: 2009/374, K: 2013/128 sayılı kararı ile dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 8258/1-1 
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Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

8451 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Belediyemiz İmar 

ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 8260/1-1 

————— 
Eski 44269 ada 1, Yeni 63806 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 

değişikliği, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur.  8261/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 03.07.2014 gün ve 1080/1925 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 24.07.2014 gün ve 2092/4076 sayılı kararı ile onaylanan 

84270/2 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur. 

 

Mevki Ada Parsel 

Mehmet Akif Mahallesi 62060 1 

 8262/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 24.07.2014 gün ve 1298/2186 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.08.2014 gün ve 2192/4554 sayılı kararı ile onaylanan 

67500-1/EK nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan 

olunur. 

 

Mevki Ada Parsel 

Yuva 13399 25 

Yuva 13399 26 

Yuva 9999 1 

 8263/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 26.06.2014 gün ve 1054/1700 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.08.2014 gün ve 2174/4457 sayılı kararı ile onaylanan 

84193/11 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur. 

 

Mevki Ada Parsel 

Yakacık 44174 2 

İhdas 9999 1 

 8264/1-1 

————— 
Belediye Encümenimizin 03.07.2014 gün ve 1079/1924 sayılı kararı ve Ankara 

Büyükşehir Belediye Encümeninin 24.07.2014 gün ve 2091/4075 sayılı kararı ile onaylanan 

84138/19 nolu parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. İlgililere ilan olunur. 

 

Mevki Ada Parsel 

Yuva 43235 1 

 8265/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, F19B20A3C pafta, 930 Ada, 4 parsel üzerindeki 872207 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3510 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy 

Ticaret Odasına kayıtlı 919 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Rumeli Yapı Denetim Ltd. Şti. 

ile sorumlu denetim elemanları Gülay Hatice İNCE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:21328, Oda Sicil No: 7686), Samet ŞARKIŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:16156, Oda Sicil No: 15794), Mustafa Bülent GÜRAL (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2176, Oda Sicil No: 14853) ve Muzaffer POLAT’ın (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42284) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun yapı denetim izin 

belgesinin bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23642 sayılı Oluru ile 

uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 8288/1/1-1 

————— 
Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, 12-13-15 pafta, 11316 parsel üzerindeki 835880 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (a), (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3055 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy 

Ticaret Odasına kayıtlı 896 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Tekniker Yapı Denetim Ltd. 

Şti. ile sorumlu denetim elemanları Yıldız YALÇINLAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No: 8836, Oda Sicil No: 7514), Mehmet Cemal AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:84, Oda Sicil No: 23579), Mustafa Kemal KIRANDAĞ (İnşaat 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1038, Oda Sicil No: 26055), İbrahim 

ÖZALTAŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14226, Oda Sicil No: 40751) ve 

Mehmet ÖZDOĞAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79806) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 

süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Tekniker Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve 29001 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23643 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/2/1-1 

————— 
Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 

Odasına kayıtlı 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
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No:13388, Oda Sicil No:36066), Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:5776, Oda Sicil No:21979), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:11401, Oda Sicil No:10293), Mehmet Kemal TUTAL (Makina Mühendisi, 

Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14453, Oda Sicil No:9379), Atilla FİLİZ (Makina 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11661, Oda Sicil No:5577), Fikret 

KILIÇKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12402, Oda Sicil 

No:11828), Mahmut Murat YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8460, 

Oda Sicil No:30719), Üzeyir ONBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8622, 

Oda Sicil No:25994), Mehmet ÇAPARLAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:71242), Ufuk KOYLUÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73047), Veysel 

Nuri ÇENGEL ( İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84431), Fatih KULABER 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78007), Kemal AKTAŞ’ın (Makina 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:88181) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 

Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 

tarihinden itibaren başlatılması, 

Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili 

mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 18.07.2014 tarihli ve 29064 

sayılı, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanları denetim faaliyeti iki defa geçici 

olarak durdurulan, 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin 

aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. 

maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim 

faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona 

erdirilerek, 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık 

Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23649 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür 

İlgililere duyurulur.  8288/3/1-1 

————— 
Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 26 pafta, 114 Ada, 19 parsel üzerindeki 790413 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2782 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 

Odasına kayıtlı 863 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Yasemin ARTAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No: 5776, Oda Sicil No: 21979), Mahmut EMRE (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Yakup İNCE (Makina Mühendisi, Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6376, Oda Sicil No: 11490), Metin SÜALP (Elektrik 

Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6915, Oda Sicil No: 4302), Mehmet 

ÖZBEY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10044, Oda Sicil No: 20452), 

Mustafa SABUNCUOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31289), Ömür 

GÖKÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60436) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Şena-3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin yapı denetim izin belgesi 03.09.2014 tarihli ve 23649 

sayılı Makam Oluru ile iptal edildiğin uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre esas 

sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu 
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olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde, verilen 

diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, 

yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23644 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/4/1-1 

————— 
Asa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, 29LIB pafta, 172 ada, 4 parsel üzerindeki 660427 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3356 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 

Odasına kayıtlı 903 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Asa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Sadık DAVARCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:2241, Oda Sicil No:28950), Turan TAŞKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:16192, Oda Sicil No:27845), Cemal AYDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:534, Oda Sicil No:26463), Hakan BOZOK (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13060, Oda Sicil No:24918) ve Eyüp Caner 

GÖRGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:77296) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Asa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 20.03.2014 tarihli ve 28947 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23645 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/5/1-1 

————— 
19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Samsun İli, Terme İlçesi, 216 ada, 100 parsel üzerindeki 838262 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliği 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 24258 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162 nolu yapı 

denetim izin belgesine sahip 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi 

Birsen KARAHASAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4226, Oda Sicil 

No:4242), Hacı Emin CANGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda 

Sicil No:13660), Murat AKMEŞE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65148), 

sorumlu denetim elemanları Hasan ÇAKIR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:5595, Oda Sicil No:15289) ve Elif AKMEŞE’nin (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 

No:34398) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23646 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/6/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Samsun İli, İlkadım İlçesi, 7280 ada, 12 parsel üzerindeki 888443 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliği 5. maddesinin 4. fıkrasının (1) bendinde öngörülen esaslara göre 

denetlemediği anlaşılan 24258 Ticaret Sicil No ile Samsun Ticaret Odasına kayıtlı 1162 nolu yapı 

denetim izin belgesine sahip 19 Mayıs Yapı Denetim Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hacı 

Emin CANGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1888, Oda Sicil No:13660), 

Murat AKMEŞE (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65148), sorumlu denetim 

elemanı Hasan ÇAKIR’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5595, Oda Sicil 

No:15289) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 

olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23648 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/7/1-1 

————— 
Ertaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1B pafta, 530 ada, 26 parsel üzerindeki 771579 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1273 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 

Odasına kayıtlı 164 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Mete YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:13224, Oda Sicil No:5114), Turgut ERSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Denetçi No:4342, Oda Sicil No:41995), Mert ÜNAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 

Sicil No:43735), Serdar ALTIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:66913), 

Hakan TÜRKSEVEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46243) ve Oğuz 

ÜRKMEZ’in (Yapı Denetimi Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik 

No:58129430192) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile 

geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 

edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık 

Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23650 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/8/1-1 

————— 
Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Osmaniye İli, Bahçe İlçesi, 157 ada, 9 parsel üzerindeki 744660 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında, 3. maddesinin 2. 

paragrafında, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5. maddesinin 1. fıkrasında, 2. fıkrasının (b) 

ve (c) bentlerinde, 6. maddesinin 1. fıkrasında, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara 

göre denetlemediği anlaşılan 6823 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 958 nolu 

Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Osmaniye Zümrüt Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı 

veya yetkilisi Ahmet CİNGÖZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78944), Vural 

ALTUN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:78523) sorumlu denetim elemanları 

Ali OBA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:747, Oda Sicil No:9144) 

ve Ata KAYIŞOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23212, 

Oda Sicil No:7858) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre 

ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak 
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iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23651 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/9/1-1 

————— 
Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Osmaniye İli, Merkez İlçesi, 102 ada, 124 parsel üzerindeki 816469 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d), (g) fıkralarında, 3. 

maddesinin 2. paragrafında, 9. maddesinin 5. Paragrafında, Yapı Denetimi Uygulama 

Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrasında, 2. fıkrasının b ve c bentlerinde, 6. maddesinin 1. ve 

5. fıkralarında, 16. maddesinin 10. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 

6814 Ticaret Sicil No ile Osmaniye Ticaret Odasına kayıtlı 1158 nolu Yapı Denetim İzin 

Belgesine sahip Cıngıloğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan 

CINGILOĞLU (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:52794), Derya CINGILOĞLU 

(Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:35544), sorumlu denetim elemanları Ekrem YILDIZ 

(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10072, Oda Sicil No:5719), Musa ATEŞ 

(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11640, Oda Sicil No:13321), 

Enver UĞUR (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22661, Oda Sicil 

No:7897), Erol BOZKURT (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:16721, Oda Sicil No:10213), Latif TANER (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46818) 

denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

03.09.2014 tarihli ve 23652 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/10/1-1 

————— 
557243 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Alaş Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 07.05.2014 

tarihli ve 28993 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK)’in (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53499)(Güncel YDS kaydında 23245 nolu Uygulama 

Denetçisi) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması işleminin iptal edilmesi, 03.09.2014 tarihli ve 23653 sayılı Makam Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/11/1-1 

————— 
538528 YİBF nolu yapıda denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen Alaş Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ve sorumlularının denetim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına ilişkin 05.03.2014 

tarihli ve 28932 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK)’in (İnşaat 

Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53499)(Güncel YDS kaydında 23245 nolu Uygulama 

Denetçisi) hakkında uygulanan denetim faaliyetlerinin 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak 

durdurulması işleminin iptal edilmesi, 03.09.2014 tarihli ve 23654 sayılı Makam Oluru ile uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/12/1-1 

————— 
Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29LIIID pafta, 856 ada, 5 parsel üzerindeki 825385 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2605 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 

Odasına kayıtlı 737 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 
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sorumlu denetim elemanları Gülçin Pürnur ÖCAL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 

No:10918, Oda Sicil No:13085), Hasan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:10568, Oda Sicil No:14691), Erman Tahsin ER (İnşaat Mühendisi, 

Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2089, Oda Sicil No:21725), Asaf AKYOL (İnşaat Mühendisi, 

Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:81198) ve Muzaffer KANDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol 

Elemanı, Oda Sicil No:73503) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 

(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 

geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 

başlatılması, 

Şafak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 

sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 

tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 

iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 

halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 

halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 

Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23656 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/13/1-1 

————— 
Ertaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Kapaklı İlçesi, F19b20a2c pafta, 845 ada, 1 parsel üzerindeki 828815 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında 

öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 3654 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret 

Odasına kayıtlı 1432 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertaş 2 Yapı Denetim Ltd. Şti. ile 

sorumlu denetim elemanları Mehmet Hamdi KARATAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 

Denetçisi, Denetçi No:16112, Oda Sicil No:36706), Ferit TUNALIBERBERLER (İnşaat 

Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2381, Oda Sicil No:31728), Murat ÖZGÜLER 

(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:44232) ve Eda SERİN (KELEŞ)’in (İnşaat 

Teknik Öğretmeni, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:69634048796) denetim 

faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak 

durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve 

durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 

03.09.2014 tarihli ve 23659 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/14/1-1 

————— 
Doğukent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 

Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B3A pafta, 631 ada, 18 parsel üzerindeki 891105 

YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) 

fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4843 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy 

Ticaret Odasına kayıtlı 1652 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Doğukent Yapı Denetim 

Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Abdulresul Kadir AKYILDIZ (İnşaat Mühendisi, Proje 

ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13122, Oda Sicil No:25947) ve Güray GÜNER’in (İnşaat 

Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No:53875112002) denetim faaliyetlerinin, 

aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun 

Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 

Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 03.09.2014 tarihli ve 23662 

sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur.  8288/15/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bandırma Kaymakamlığı İl/İlçe Balıkesir/Bandırma 

Adresi Hükümet Konağı/ Bandırma Tel-Faks 0266 715 62 66-0266 715 59 00 

Posta Kodu 10200 E-Mail balıkesir_bandırma@milliemlak.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Çevresel Kimya Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 
 

Adresi Altunizade Mah. Oymacı Sok. No:15/1  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4640061344  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(  ) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8312/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/68741 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü İl/İlçe Bursa/Osmangazi 

Adresi 
Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu 

4. Km. 420/1 
Tel-Faks 0224 211 40 90-0224 211 40 80 

Posta Kodu 16250 E-Mail bursaobm8@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Necdet Yazıcı  

Adresi 
Yahya Kaptan Mh. Bayır Sk. E-10 

D:7 İzmit/Kocaeli 
 

T.C. Kimlik No. 30493047954  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 41/89142  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

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. 

 8304/1-1 
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TEİAŞ Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/56092 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
TEİAŞ 18. İletim Tesis ve İşletme 

Grup Müdürlüğü 
İl/İlçe Çukurova/Adana 

Adresi Seyhan Baraj İçi P.K. 1134 Tel-Faks (0322) 231 01 51-231 01 55 

Posta Kodu 1150 E-Mail 18grupmd@teias.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Fen Isı Müh. Sıh. Tes. Doğ. Gaz. San. 

Tic. Ltd. Şti. 
Aydın Özden 

Adresi 
Yeni Girne Bulvarı No: 221/B 

Karşıyaka/İzmir 
 

T.C. Kimlik No.  24998096456 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3850107500  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İzmir Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
739121  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 

(X) 

b-4735 

KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8305/1-1 
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Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/42813 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Dumlupınar Üniversitesi 

Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik 

Daire Başkanlığı 

İl/İlçe Kütahya/Merkez 

Adresi 

DPÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire 

Başkanlığı Evliya Çelebi 

Yerleşkesi Kütahya 

Tel-Faks 
Tel: 0274 265 20 31 

Faks: 0274 265 20 42 

Posta Kodu  E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ali Dizdaroğlu  

Adresi Yeni Sanayi Sit. 2. Sk. No: 9 Kütahya  

T.C. Kimlik No. 64741186782  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
10211  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 8316/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

KURUL KARARI 

Karar No : 5207-1 Karar Tarihi : 10/09/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 06/07/2010 tarihli 

ve 2633-1 sayılı Kurul Kararı ile Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile ilgili 

olarak;  

-Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2006 yılı Haziran 

fiyatları ile 116.964.-TL (2010 yılı Kasım fiyatları ile 165.858.-TL) tutarın, 2014 yılı gelir tavanı 

hesaplamalarında düzeltilmesine, 

karar verilmiştir. 8276/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5207-2 Karar Tarihi : 10/09/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 06/07/2010 tarihli 

ve 2633-2 sayılı Kurul Kararı ile Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. için verilen ek yatırımlar 

ile ilgili olarak;  

Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2009 yılı Haziran 

fiyatları ile 1.195.807.-TL (2010 yılı Kasım fiyatları ile 1.335.099.-TL) tutarın, 2014 yılı gelir 

tavanı hesaplamalarında düzeltilmesine, 

karar verilmiştir. 8277/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5207-3 Karar Tarihi : 10/09/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 29/07/2010 tarihli 

ve 2669-37 sayılı Kurul Kararı ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile 

ilgili olarak;  

Madde - 1: Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2006 

yılı Haziran fiyatları ile 6.897.500.-TL (2010 Kasım fiyatları ile 9.780.798.-TL) tutarın, 2014 yılı 

gelir tavanı hesaplamalarında düzeltilmesine, 

Madde - 2: 29/07/2010 tarihli ve 2669-37 sayılı Kurul Kararının (a) fıkrası kapsamında 

Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ekinde verilen Ek-3 formatında Kuruma sunulan projelerden, 

2010 yılı içerisinde tamamlanamayan (geçici kabulün ikinci uygulama döneminde yapılması, 

geçici kabulü 2010 yılında yapılmış fakat “Özel Maliyetler 264 no.lu)” hesabına ikinci uygulama 

döneminde aktarılmış, v.b.) projelerin ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tavanı 

içerisinde değerlendirilerek, ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tutarının 

hesaplanmasında dikkate alınmasına, 

Madde - 3: İkinci madde kapsamındaki projelerin yatırım karakteristiği ve unsurları 

bazında ayrıştırmalarının yapılarak Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım 

Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar eki olan 

Ek-6 ve Ek-4 formları ile raporlanmasına, 

karar verilmiştir. 8278/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5207-4 Karar Tarihi : 10/09/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 06/07/2010 tarihli 

ve 2633-3 sayılı Kurul Kararı ile Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile ilgili 

olarak;  

Madde - 1: Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2006 

yılı Haziran fiyatları ile 6.820.318.-TL (2010 yılı Kasım fiyatları ile 9.671.352.-TL) tutarın, 2014 

yılı gelir tavanı hesaplamalarında düzeltilmesine, 
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Madde - 2: 06/07/2010 tarihli ve 2633-3 sayılı Kurul Kararının (a) fıkrası kapsamında 

Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ekinde verilen Ek-3 formatında Kuruma sunulan projelerden, 

2010 yılı içerisinde tamamlanamayan (geçici kabulün ikinci uygulama döneminde yapılması, 

geçici kabulü 2010 yılında yapılmış fakat “Özel Maliyetler 264 no.lu)” hesabına ikinci uygulama 

döneminde aktarılmış, v.b.) projelerin ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tavanı 

içerisinde değerlendirilerek, ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tutarının 

hesaplanmasında dikkate alınmasına, 

Madde - 3: İkinci madde kapsamındaki projelerin yatırım karakteristiği ve unsurları 

bazında ayrıştırmalarının yapılarak Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım 

Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar eki olan 

Ek-6 ve Ek-4 formları ile raporlanmasına, 

Madde - 4: Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 10/06/2014 tarihli ve 77681 sayılı yazısında 

belirtilen taleplerin reddedilmesine, 

karar verilmiştir. 8280/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5207-5 Karar Tarihi : 10/09/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; 29/07/2010 tarihli 

ve 2669-36 sayılı Kurul Kararı ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. için verilen ek yatırımlar ile 

ilgili olarak;  

Madde - 1: Sehven ikinci uygulama dönemi açılış değerine fazla olarak yansıtılan 2006 

yılı Haziran fiyatları ile 11.285.979.-TL (2010 yılı Kasım fiyatları ile 16.003.752.-TL) tutarın, 

2014 yılı gelir tavanı hesaplamalarında düzeltilmesine, 

Madde - 2: 29/07/2010 tarihli ve 2669-36 sayılı Kurul Kararının (a) fıkrası kapsamında 

Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin 

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik ekinde verilen Ek-3 formatında Kuruma sunulan projelerden, 

2010 yılı içerisinde tamamlanamayan (geçici kabulün ikinci uygulama döneminde yapılması, 

geçici kabulü 2010 yılında yapılmış fakat “Özel Maliyetler 264 no.lu)” hesabına ikinci uygulama 

döneminde aktarılmış, v.b.) projelerin ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tavanı 

içerisinde değerlendirilerek, ikinci uygulama dönemi düzenlemeye esas yatırım tutarının 

hesaplanmasında dikkate alınmasına, 

Madde - 3: İkinci madde kapsamındaki projelerin yatırım karakteristiği ve unsurları 

bazında ayrıştırmalarının yapılarak Elektrik Piyasası Dağıtım Sistemi Düzenlemeye Esas Yatırım 

Harcamalarının Belirlenmesi ve Gerçekleşmesinin İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar eki olan 

Ek-6 ve Ek-4 formları ile raporlanmasına, 

Madde - 4: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 12/06/2014 tarihli ve 993 sayılı yazısında 

belirtilen talebin reddedilmesine, 

karar verilmiştir. 8279/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5209 Karar Tarihi : 10/09/2014 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2014 tarihli toplantısında; İhaleli Doğal Gaz 

Dağıtım Şirketlerinin Varlık Tabanının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esasları düzenleyen 

22/12/2011 tarih ve 3579 sayılı ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve 

Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580 sayılı Kurul Kararları uyarınca 14/04/2005 tarih ve 

DAG/475-10/079 numaralı lisans sahibi UDAŞ Uşak Doğalgaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi’nin (UDAŞ) 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik aşağıdaki 

Kararın alınmasına ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına  

karar vermiştir. 

Madde 1 - UDAŞ’ın tarife hesaplamalarına esas 2014 yılı başı Baz Varlık Tabanı 

28.811.950 TL olarak belirlenmiştir. 
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Madde 2 - a) Şirketin tarife uygulama dönemi öngörülen şebeke yatırım tutarı tavanları 

olarak aşağıdaki tutarlar dikkate alınır. 

 

 2014 2015 2016 

Yatırım Tavanı (TL) 4.853.436 4.853.436 4.853.436 

 

b) (a) fıkrasında belirlenen tutarlara, şirketin konutlar ile aynı servis hattından beslenen 

serbest tüketiciler hariç olmak üzere serbest tüketicilere yapacağı bağlantıların maliyetleri dahil 

değildir. 

Madde 3 - a) UDAŞ’ın perakende satış tarifelerine yönelik hesaplamalar, Ek’te yer alan 

parametreler kullanılarak yapılmıştır. 

b) Şirketin uygulayacağı sistem kullanım bedelleri aşağıdaki tabloda müşteri grubu 

bazında 2014 yılı Eylül ayı için üst sınır fiyat olarak belirlenen birim bedelleri geçemez.  

 

 YILLIK TÜKETİM MİKTARI SİSTEM KULLANIM BEDELİ (TL/m3) 

Kademe 1 0-100.000 m3 0,095389 

Kademe 2 100.000 m3 üzeri 0,051879 

 

c) (b) fıkrasında 2014 yılı Eylül ayı için belirlenen sistem kullanım bedeli üst sınırları her 

ay aşağıdaki formüle göre hesaplanır: 

fSKBj (i) = fSKBj (i-1) (1+Yi-ÜFE(i-2)) 

Burada: 

i : Tarifenin uygulanacağı ayı, 

j : Her bir kademeyi, 

fSKBj (i) : i nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

fSKBj (i-1) : i-1 nci ayda j inci kademenin sistem kullanım bedeli üst sınırını (TL/m3), 

Yi-ÜFE(i-2) : i-2 nci ayda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi’nde meydana gelen ve i-1 inci ay 

içinde açıklanan değişim oranını (%) 

gösterir. 

d) Şirketin sadece taşıma hizmeti alanlara uygulayacağı sistem kullanım bedeli ilgili 

müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli üst sınırını geçemez.  

e) Şirketin doğal gaz satışı yaptığı müşterilerine uygulayacağı perakende satış fiyatı, her 

ay, Özel Tüketim Vergisi dahil doğal gaz alım fiyatına ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli 

olan sistem kullanım bedeli üst sınırının ilavesiyle bulunan fiyatı geçemez. 

f) BOTAŞ ya da diğer tedarikçilerin, dağıtım bölgeleri içinde bulunan serbest tüketicilere 

veya CNG satış şirketlerine, dağıtım şebekesi vasıtasıyla, doğal gaz satışı yapması durumunda; 

ilgili müşteri grubu için ilgili ayda geçerli olan sistem kullanım bedeli, BOTAŞ ya da ilgili 

tedarikçiler tarafından dağıtım şirketine ödenir. 

Madde 4 - Bu Kararda hacim cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen doğal 

gaz satış ve hizmet fiyatları, (TL/m3) olarak ve 10,64’e bölünmek suretiyle ilgili tüzel kişiler 

tarafından enerji (TL/kWh) bazında ayrıca düzenlenir.  

Madde 5 - Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen fiyatlar için doğal 

gazın 9155 Kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır. 

Madde 6 - Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir. 

Tarifelerde, bu Kararda belirtilenlerin dışında herhangi bir unsur yer alamaz. 

Madde 7 - Şirket her tarife dönemi için Kurumun talep ettiği bilgi ve belgeleri müşteri 

grubu bazında her ay uygulama dönemi başlangıcından itibaren 7 gün içinde Kuruma yazı ile 

bildirir.  

Madde 8 - Bu Karar 01/09/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 

Madde 9 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6746 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul

ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2014/6778 Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı

Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
— Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ’nin Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI
— Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER
— Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin

Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde (SGM: 2009/10)

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/31)
— Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair

Tebliğde (SGM: 2009/9) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/32)
— Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)
— Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’de Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/6)
— Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri

Seri No: 3)

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

Senetlerinin Günlük Değerleri


