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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Kalkınma Bakanlığı (Türkiye İstatistik Kurumu)’ndan:
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/8/2014 tarihli ve 29082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde yer alan “ve Türkiye genelinde
yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazeteden en az birinde bir defa” ibaresi yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
“KPSS sonuç belgesinin” ibaresinden sonra gelen “aslı veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki
cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“Giriş sınavına katılma hakkını elde eden adayların listesi Kurumun internet sitesinde ilan
edilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumunun bağlı olduğu

Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/8/2014 29082

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 27/1/2016 29606
2- 10/5/2016 29708



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 (o) ben-

di aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Öğrenci: Ortaöğretim kurumlarında örgün eğitim görenler ile mesleki eğitim mer-

kezlerinde kalfalık ve ustalık eğitimi görenleri,” 

“z) Mesleki eğitim merkezi: Kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs prog-

ramlarının uygulandığı eğitim kurumunu,

aa) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu: Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, mesleki

ve teknik eğitim merkezi, çok programlı Anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezini,

bb) Önceki öğrenme: Bireylerin örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenme yoluyla edinmiş

olduğu öğrenme kazanımlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve teknik eğitim merkezleri, çok prog-

ramlı Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinden,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“d) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

1) İş, hizmet ve sağlık alanlarında ulusal meslek standartları ve ulusal yeterliliklere da-

yalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi

ve becerilerinin güncelleştirilmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek etiği,

iş ahlakı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazan-

dırılarak istihdama hazırlanmasını,

2) Önceki öğrenmelerin tanınması, mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendi-

rilmesini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Mesleki eğitim merkezlerinde kalfalık ve ustalık programları uygulanır, teorik ve

pratik eğitim birbirini tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimi, haftada en az bir, en fazla

iki gün olacak şekilde planlanır. Ders yılı süresi 36 haftadır. Bakanlıkça uygulanan proje ve

protokoller kapsamında teorik eğitim süresi, uygulanan programın özelliğine göre değişebilir.

Şartların oluşması hâlinde 9 uncu sınıf alan derslerinin eğitimi mesleki eğitim merkezlerinde
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veya işletmelerin eğitim birimlerinde verilebilir. Bu öğrenciler, 3308 sayılı Kanun hükümlerine

göre işletmelerle olan sözleşmeleri devam ettiği sürece, ücretli ve ücretsiz izin süreleri dışında

öğretim yılı boyunca işletmede mesleki eğitime devam eder.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin, işletmede mesleki eğitim gördükleri gün-

lerde yapılan sosyal etkinliklere katılabilmeleri için işletmelerle işbirliği yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiş, üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak mesleki eğitim merkezine 18 yaşını bitirmiş olanların kayıtları da yapılır.”

“Mesleki eğitim merkezine kayıt sırasında öğrencilerden 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş

Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 15 inci maddesine göre sağlık durumunun girmek istedikleri

meslek alanına uygun olduğunu gösterir işe giriş sağlık raporu istenir.”

“(4) Evli olanların kayıtları yapılmaz, öğrenci iken evlenenlerin okulla ilişiği kesilerek

kayıtları e-Okul üzerinden Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık

Öğretim İmam Hatip Lisesine gönderilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencileri için bu

fıkra hükmü uygulanmaz.” 

“(7) Mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrenciler aynı zamanda Açık Öğretim Lisesi,

Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine de kayıt yaptırabilirler.

Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıran öğrenciler, mesleki eğitim merkezinde karşılığı

olan derslerden yüz yüze eğitim programına devam ettirilmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puan ve/veya yetenek sınav puanına göre öğrenci

alan okullara süresi içerisinde kayıt yaptırmayanlar ile iki ay içerisinde bir işletme ile sözleşme

imzalayamayan mesleki eğitim merkezi öğrencileri bu okullara kayıt haklarını kaybederler.

Ancak mesleki eğitim merkezine yerleştirilmiş olmasına rağmen bir işletme ile sözleşme im-

zalayamamış öğrencilerin teorik eğitimine en fazla iki ay devamları sağlanır. İşletme ile söz-

leşmenin imzalanmasıyla kayıt işlemi tamamlanır ve sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenir.” 

“(9) 3308 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında bir işletme ile

sözleşme imzalayan 18 yaşından büyüklerin kayıtları yıl boyunca devam eder. Bunlardan bi-

rinci dönem sonuna kadar kayıt yaptıranların 9 uncu sınıf teorik eğitimi yoğunlaştırılarak ta-

mamlanır. Ders yılının ikinci döneminde şubat ayından sonra mesleki eğitim merkezlerine kayıt

yaptıranlar işletmede mesleki eğitimlerine devam ettirilir, ancak o ders yılı için yılsonu puanı

verilmez. Bunların teorik eğitimleri yeni ders yılı başında başlar.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir. 

“f) Önceki yıllarda 8 inci sınıfı bitiren, herhangi bir ortaöğretim kurumunda kaydı bu-

lunmayan ve kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin ikamet adreslerine uygun kontenjanı bulunan
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Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, mesleki ve

teknik eğitim merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerine, çok programlı Anadolu liseleri,  varsa

merkezi yerleştirme puanları da dikkate alınarak kayıtları yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki

fıkra eklenmiştir.

“b) Hazırlık sınıfı ve 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ve oluşturulacak şube sa-

yısı, okulun fiziki imkân ve donanımı dikkate alınarak komisyon tarafından tutanakla tespit

edilir. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, güzel sanatlar liseleri ile özel program

ve proje uygulayan eğitim kurumlarında bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 30; Anadolu lise-

lerinde, Anadolu imam hatip liselerinde, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde, çok programlı

Anadolu liselerinde, mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde

ise bir şubeye alınacak öğrenci sayısı 34’tür.”

“ç) Mesleki eğitim merkezi öğrenci kontenjanları, işletmelerce kurum müdürlüğüne

doğrudan veya koordinatör öğretmenler vasıtasıyla bildirilen mesleki eğitim görecek öğrenci

sayıları esas alınarak alan/dal bazında belirlenir. Ancak kendi imkânlarıyla bir işletme bulan

öğrencilerin, kurum müdürlüğünün de uygun bulması hâlinde kontenjanla ilişkilendirilmeksizin

kayıtları yapılır.”

“(3) Her yılın ilk il istihdam ve mesleki eğitim kurulu toplantısında, mesleki ve teknik

eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim ve staj kontenjanlarının

belirlenmesi amacıyla ilgili meslek odalarınca okul ve kurumlarla işbirliğine yönelik konuların

görüşülmesi sağlanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(5) Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran öğrenci sayısının alan/dallar itibarıyla bi-

rinci fıkrada belirtilen öğrenci sayısından az olması hâlinde bu öğrenciler işletmelerdeki mesleki

eğitimlerine devam ettirilir, teorik eğitimleri için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince eğitim ve

ulaşım imkânı bulunan en yakın mesleki eğitim merkezine kayıtları nakledilir. Ancak nakil iş-

leminin mümkün olmaması durumunda öğrenciler, grup oluşmasına esas sayıya bakılmaksızın

il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin onayı ile kayıtlı oldukları mesleki eğitim merkezlerinde

eğitimlerine devam ettirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Eğitimini yurtdışındaki ortaöğretim kurumlarında tamamlayan ancak denklik bel-

gesine göre bazı ders ve/veya 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre staj veya uygulamalarda

eksikliği görülenlerden, bu Yönetmelik kapsamında öğrencilik şartlarını taşıyanların eksiklik-

leri millî eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlayıcı eğitim prog-

ramı uygulanarak tamamlattırılır. Öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında ise açık ortaöğ-

retim kurumlarıyla ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.”

“(5) Yurt dışında aldıkları eğitim ile ilgili olarak mesleki eğitim merkezi programlarına

denkliği yapılanlar, seviyelerine uygun program ve sınıfa alınır.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“(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 merkezleri veya mesleki eğitim

merkezlerine öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu marifetiyle yerleştirilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı derslerinin

yılsonu başarı puanları toplamının aritmetik ortalamasına göre yerleştirilir. Yılsonu başarı puanı

eşit olan öğrencilerden sırasıyla matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı ders-

lerinin yılsonu başarı puanı yüksek olanlara öncelik verilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin alan/dalı, imzalanacak sözleşme ile belir-

lenir ve e-Okul sistemine işlenir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki

cümle eklenmiş, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik ders devamsızlıklarının 2 nci, 4 üncü ve 5 inci

günlerinde bildirim yasal temsilcisi ve işletmeye, 18 yaşından büyükler için kendisine de ya-

pılır.”

“(5) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders pu-

anları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Ancak

üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü devlet hastanelerinde

kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, kaynaştırma

ve özel eğitim gerektirenler, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğ-

rultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu 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, Mesleki Açık Öğretim Lisesi veya mesleki eğitim merkezine gönderilir. Mesleki eğitim

merkezi öğrencilerinin teorik derslere özürlü ve özürsüz devamsızlık süresi ders yılı içerisinde

devam etmesi gereken sürenin altıda birinden, işletmede mesleki eğitimde ise 3308 sayılı Ka-

nun hükümlerine göre kullanabileceği ücretli ve ücretsiz izin toplamından fazla olamaz. Bu

fıkra kapsamında toplam devamsızlık süresinin 60 güne çıkabildiği durumlarda teorik derslere

devamsızlık süresi teorik ders süresinin üçte birini geçemez.”

“(8) Telafi programları ile tamamlayıcı eğitim programına devam zorunludur. Öğren-

ciler devam etmek zorunda oldukları telafi programına ve tamamlayıcı eğitim programına ait

özürlü özürsüz toplam ders saatinin en az altıda biri kadar devamsızlık yapmaları halinde, pu-

anları ne olursa olsun başarısız sayılırlar.”
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MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Mesleki

ve teknik Anadolu liseleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesleki eğitim merkezleri,” iba-

resi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin nakilleri; alan/dal bulunması ve naklen gi-

dilmek istenilen yerleşim biriminde bir işletme ile sözleşme imzalamak kaydıyla zamana ba-

kılmaksızın yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar

alan, 10 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna kadar aynı alan içinde dal değişikliği yapılabilir.

Mesleki eğitim merkezlerine, okul türüne bakılmaksızın her sınıf seviyesinde nakil ve geçiş

yapılabilir. Ancak bunlardan daha önce mesleki ve teknik eğitim almamış olanlar ile farklı bir

alanda mesleki eğitim almak isteyenlerin alan seçimi için 9 uncu sınıfın birinci dönemi sonuna

kadar nakil ve geçiş yapmış olması gerekir. Daha önce mesleki eğitim almamış olup şubat ayın-

dan sonra nakil ve geçiş yapmak isteyenlerin mesleki eğitime hazırlık amacıyla yalnız işletmede

mesleki eğitim almak üzere kayıtları yapılır, ancak ilgili ders yılı itibarıyla bunlara yılsonu

puanı verilmez.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve (b) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“a) Açık Öğretim Lisesi veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinde öğrenim görmekte iken,

başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek

durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün or-

taöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası al-

mayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılının başlangıcına kadar geçen süre içerisinde

varsa Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirmeye 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 ve mesleki eğitim merkezlerine nakil

ve geçiş yapabilirler.”

“Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmaz.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“ç) 37 nci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında nakil ve geçişi yapılanların

mesleki seviyeleri esas alınarak belirlenecek sınıftan itibaren eğitimlerine devamları sağlanır.

Meslek seviyelerinin belirlenmesi amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenecek

okul/kurum müdürlüklerinde ilgili alan öğretmenlerinden komisyonlar oluşturulur. Bu komis-

yonlarca, aynı alan/dalda mesleki eğitim görmüş olanların seviyesi daha önce gördükleri ders

içerikleri ve başarı durumlarına göre, daha önce mesleki eğitim görmeyenler ile farklı alan/dal-

da mesleki eğitime devam etmek isteyenlerin ise yapılacak seviye sınavına göre devam ede-

cekleri sınıflar belirlenir.” 
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MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin

son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan

alanlar hariç, işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim mer-

kezlerinde ortak sınav yapılmaz.” 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“(7) Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrenciler, 10 uncu sınıftan itibaren her

ders yılı sonunda yılsonu beceri sınavına alınır. 11 inci sınıfın sonunda girilen beceri sınavı

kalfalık, 12 nci sınıfın sonunda girilen beceri sınavı ustalık sınavı olarak uygulanır. Kalfalık

ve ustalık sınavları il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun uygun görüşü alınarak ilgili meslek

odasının koordinesinde yapılabilir. Sınava girecek öğrenci sayısının fazla olduğu alan/dallarda;

alanın özelliğine bağlı olarak zümre toplantısında alınacak karara göre birden fazla komisyon

kurulabilir.

(8) Mesleki eğitim merkezlerinde aynı meslek alan/dalının yılsonu beceri sınavı için

birden fazla sınav komisyonu oluşturulabileceği gibi değişik meslek alan/dallarının genel bilgi

dersleri, ortak okutulan meslek dersleri ve aynı alan/dalda okutulan birden fazla meslek dersinin

sınavları tek oturumda aynı sınav komisyonu tarafından yapılabilir. Aynı oturumda yapılan

farklı derslerin sınavları ayrı ayrı değerlendirilir.

(9) Birden fazla kurumun bulunduğu yerleşim merkezlerinde yapılacak beceri sınavları,

millî eğitim müdürlüğünün planlaması, il istihdam ve mesleki eğitim kurulunun onayı ile uygun

bulunacak bir kurumda yapılabilir. Bu durumda sınav sonuçları sınavın yapıldığı kurum tara-

fından ilgililerin kayıtlı olduğu merkez müdürlüğüne bildirilir.

(10) Sınav komisyonu üyesi sektör temsilcisinin herhangi bir nedenle göreve geleme-

mesi durumunda sınavın, komisyonun mevcut üyeleriyle yürütülmesi sağlanır.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(9) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine sadece derse hazırlık, devam, aktif katılım

ve örnek davranışlarına göre performans puanı verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“e) Mesleki eğitim merkezlerinde kurum aynı olmakla birlikte işyeri değişikliği yapıl-

ması durumunda öğrencinin dönem puanının hesabında dönem içinde en fazla pratik eğitim

aldığı işletmede ilgili usta öğretici/eğitici personelin vereceği puanlar dikkate alınır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle

eklenmiştir.

“Kalfalık sınavında başarısız olan öğrenciler ise ilk sorumluluk sınavı döneminde beceri sınavı

esaslarına göre yeniden kalfalık sınavına alınır.”
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MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“a) Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle de-

vamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder. Sınıf tekrarı hazırlık sınıfı hariç, orta

öğrenim süresince en fazla bir defa yapılır. Öğrenim süresi içinde ikinci defa sınıf tekrarı du-

rumuna düşen öğrencilerin ders yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek mesleki eğitim merkezine,

Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lise-

sine kayıtları yapılır. Mesleki eğitim merkezinde öğrenim görenlerden ikinci defa sınıf tekrar

etme durumuna düşen öğrencilerin kayıtları Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Li-

sesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine yapılır. 

b) Okuldan mezun olamayan 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrar etme hakkı bulu-

nanlar başarısız olunan ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrar edebilir. Ancak, sınıf tekrar et-

mek istemeyen öğrencilerden sınıf tekrarı yapmış olanlar bir, sınıf tekrarı yapmamış olanlar

ise iki öğretim yılı daha başarısız oldukları derslerden sorumluluk sınavına girebilir. Ustalık

sınavında başarısız olan öğrenciler beceri sınavı esaslarına göre sorumluluk sınavlarına alınır.

Bu sınavlar sonunda da başarısız olan öğrencilerin öğretim yılı sonunda okulla ilişiği kesilerek

Açık Öğretim Lisesine, Mesleki Açık Öğretim Lisesine veya Açık Öğretim İmam Hatip Lise-

sine kayıtları yapılır.” 

“(2) Kalfalık sınavında başarılı olamayan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden 58

inci maddenin ikinci fıkrasına göre yeniden girdikleri kalfalık sınavında da başarılı olamayanlar,

11 inci sınıfın işletmede mesleki eğitimini tekrar eder.”

MADDE 26 Aynı Yönetmeliğin dördüncü bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiştiril-

miştir. 

“Telafi Programı, Yoğunlaştırılmış Eğitim, Tamamlayıcı Eğitim ve Önceki

Öğrenmelerin Tanınması”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Birinci fıkranın (ç) bendi ile dokuzuncu fıkrada sayılanlar için yoğunlaştırılmış te-

lafi programı uygulanmaz.” 

“(9) Açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan/dallarda mesleki ve teknik ortaöğ-

retim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurt dışında öğrenim görenlerin

denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik alan/dal derslerini tamamlamalarına imkân sağ-

lamak üzere tamamlayıcı eğitim programı düzenlenebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(1) Telafi eğitimi ve tamamlayıcı eğitim programı açılacak alanlar ile uygulamanın

yapılacağı okullar ve kontenjanları millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.”
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“(3) Telafi eğitimi ve tamamlayıcı eğitimde öğrenciler, işletmelerde mesleki eğitime

gönderilebilir. Bunların sigorta primleri, 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre Bakan-

lıkça ödenir.”

“Tamamlayıcı eğitime ilişkin uygulama planları ise ilgili alan/dal çerçeve öğretim programları

esas alınarak ilgili okul/kurum müdürlüğünce yapılır.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin okulda almaları gereken dersler, işletmelerle

yapılacak işbirliği çerçevesinde birinci fıkra kapsamında yoğunlaştırılarak okutulabilir.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğe 63 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 63/A

ve 63/B maddeleri eklenmiştir.

“Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik

MADDE 63/A – (1) Bireyin örgün, yaygın ve/veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği

bilgi, beceri ve yetkinliklerin kalfalık ve ustalık eğitiminde denkliği yapılır, belgeye dayalı ol-

mayan önceki öğrenmelerin tanınması bu amaçla geliştirilen standartlarda ölçme ve değerlen-

dirme yapılarak belgelendirilir. 

(2) Önceki öğrenmenin tanınması ile ilgili belgelendirme, 3308 sayılı Kanun kapsa-

mındaki alan/dallarda yapılır. Bu kapsamda  yapılan denklik sonucunda kalfalık ve ustalık sı-

navına girmeye hak kazananların sınavları; ders yılı sonunda yapılan beceri sınavları ile ikinci

dönemin ilk haftasında yapılan sorumluluk sınavları döneminde yapılır.

(3) Önceki öğrenmelerin tanınması hizmetleri il millî eğitim müdürlüklerince belirle-

necek eğitim kurumları tarafından yürütülür, bu faaliyetlerin izleme ve değerlendirilmesi millî

eğitim müdürlüğünce yapılır.

(4) Önceki öğrenmelerin tanınması süreci sonunda başarılı olan adaya, 3308 sayılı Ka-

nun kapsamında, seviyesine uygun belge verilir. 

(5) Önceki öğrenmelerin tanınmasında öncelikli olarak yayımlanmış ulusal meslek stan-

dartları ve ulusal yeterlilikler referans alınır.

(6) Önceki öğrenmelerin tanınmasına yönelik denklik ve sınav komisyonlarının kuru-

luşu ile değerlendirme kriterleri ve benzeri iş ve işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça

belirlenir.

Mesleki ve teknik kurslar

MADDE 63/B – (1) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları bünyesinde 3308 sayılı

Kanunun 37 nci, 38 inci ve 39 uncu maddeleri kapsamında meslek kursları, geliştirme ve uyum

kursları ile özel eğitim kursları açılabilir. 

(2) Kursların açılması ve işleyişi ile ilgili hususlar 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

hükümlerine göre yürütülür.”
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MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden ustalık belgesi almaya hak kazananların

ustalık başarı puanı, tüm sınıfların yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bunlardan

mesleki ve teknik ortaöğretim diploması almaya hak kazananların mezuniyet puanı;

a) Daha önce bir ortaöğretim programı diplomasına sahip olanlar için mezuniyet puanı,

b) Yeni diploma almaya hak kazananlar için ortaöğretim diploması almaya esas ders-

lerin yılsonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması,

ile ustalık başarı puanı toplamının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.”

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-

leler eklenmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“En az ortaöğretim kurumu mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesi almaya hak kazananlara,

istemeleri hâlinde, ilgili alan/dala ait mesleki ve teknik ortaöğretim diploması düzenlenir. Mes-

leki eğitim merkezi öğrencilerinden bir ortaöğretim kurumu diploması sahibi olmayanlar, dip-

loma alabilmek için ustalık belgesini almaya hak kazanmış olmanın yanında Bakanlıkça belir-

lenecek fark derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmak zorundadır. Ustalık bel-

gesine sahip olanların mesleki ve teknik ortaöğretim diploması Mesleki Açık Öğretim Lisesi

tarafından düzenlenir.”

“ç) En az ortaöğretim kurumu mezunu olup daha sonra ustalık belgesi almaya hak ka-

zananlar için ustalık sınavlarının sona erdiği tarih,”

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitim sonrası diploma düzenlenmesi 

MADDE 70 – (1) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında tamamlayıcı eğitimi,

telafi eğitimini ve stajını başarıyla tamamlayan ortaöğretim kurumu mezunlarına, ilgili alana

dala ait mesleki ve teknik ortaöğretim diploması, ortaöğrenimini tamamlayamayan kalfa ve

ustalara ise mesleki eğitimi tamamlama belgesi düzenlenir. İşletmelerde beceri eğitimi gören

öğrencilerle kalfa ve ustalar, stajını tamamlamış sayılır. Mesleki eğitimi tamamlama belgesi

verilen kalfa ve ustalar, Mesleki Açık Öğretim Lisesi yoluyla ortak dersleri tamamladıkları tak-

dirde, alanlarında diploma almaya hak kazanırlar.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğe 70 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 70/A

maddesi eklenmiştir.

“Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik/iş pedagojisi eğitimi bitirme belgesi düzen-

lenmesi

MADDE 70/A – (1) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden 11 inci sınıfın sonunda

yapılan kalfalık sınavlarında başarılı olan ve başarısız dersi bulunmayanlara Kalfalık Belgesi,

kalfalardan programlarında öngörülen teorik ve pratik eğitim süresi sonunda yapılan ustalık

sınavlarında başarılı olanlara Ustalık Belgesi düzenlenir. 
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(2) Ustalık ve işyeri açma belgesine sahip olanlar ile ustalık belgesi kullanılmayan alan-

lar için gördükleri öğrenim bakımından en az ustalık seviyesinde yeterliliğe sahip olanlardan

okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kurslarını başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik/iş

pedagojisi eğitimi bitirme belgesi düzenlenir.

(3) Kalfalık ve ustalık belgelerinde okul/kurum müdür yardımcısı, okul/kurum müdürü

ve ilgili oda/birlik başkanının, usta öğreticilik ve iş pedagojisi eğitimi bitirme belgesinde ise

okul/kurum müdür yardımcısı ve okul/kurum müdürünün imzası bulunur.”

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Mesleki eğitim merkezlerince verilecek işyeri açma belgelerinin düzenlenmesine

ilişkin iş ve işlemlere dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Diploma, usta öğreticilik, ustalık, işyeri açma, kalfalık veya öğrenim durum belge-

sini kaybedenlere bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durum belgesi verilir. Belgesini

ikinci defa talep edenlere bu belge verilmez. Ancak durumları yazıyla ilgili kurum veya kuru-

luşa bildirilir.”

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (l) bendi ile

altıncı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“l) Diploma, usta öğreticilik, ustalık, işyeri açma, kalfalık, öğrenim durum belgesi, söz-

leşme ve benzeri belgeleri onaylar.” 

“a) Öğrencilere, yaşına uygun asgari ücretin 3308 sayılı Kanunda belirlenen tutarı kadar

ödenecek ücret, ücret artışı ve diğer imkânlar konusunda öğrenci reşitse kendisi; değilse yasal

temsilcisiyle birlikte işletmelerle eğitim sözleşmesini imzalar.”

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Alan eğitimine başlayan öğrenciler ile işletmelerde mesleki eğitim gören, tamam-

layıcı eğitime devam eden veya staj çalışması yapan öğrencilerin sigortalılıkla ilgili iş ve iş-

lemlerini yürütür.

d) İşletmelerde mesleki eğitim gören, tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin

devamsızlıkla ilgili iş ve işlemlerini yapar.”

“ğ) Koordinatör öğretmenlerce, işletmelerde mesleki eğitim ve staj kontenjanlarının

belirlenmesine esas olmak üzere alan taraması yaparak işletme taleplerinin alınmasını sağlar.” 

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 83 – (1) Pansiyonlu okullarda, müdür yardımcılarından biri yatılılık, burs-

luluk ve sosyal yardımlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere görevlendirilir. Bunların gö-

revleri, 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul
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Pansiyonları Yönetmeliği, 30/4/1995 tarihli ve 22273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mes-

leki Eğitim Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal

Yardımlar ile Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde okul

müdürü tarafından belirlenir.”

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiş,  sekizinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

“ç) İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün be-

lirlenmesinde;

1) Anadolu meslek programlarında işletmelere öğrenci gönderilen alan/dallardaki sı-

nıfların işletmelerde eğitimi yapılan uygulamalı meslek derslerinin haftalık ders saati sayısının

bu sınıflardaki grup sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak sayı,

2) Mesleki eğitim merkezlerinde ise Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum-

ların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesinin

ikinci ve üçüncü fıkralarına göre belirlenen sayı,

ders yükü olarak kabul edilir. Grup sayısının belirlenmesinde, Millî Eğitim Bakanlığına

Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik

hükümleri uygulanır.”

“Okul bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinde mesleki eğitim veya staj çalışması ya-

pılması hâlinde bu öğrenciler için koordinatör öğretmen görevlendirilmez.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 89 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) İşletmelerde mesleki eğitim görecek veya staj yapacak öğrenci kontenjanlarının

belirlenmesine esas olmak üzere görevli olduğu eğitim bölgesinde alan taraması yaparak işlet-

me taleplerini alır. Bu uygulama, işletmelerde mesleki eğitim görevi içinde gerçekleştirilir.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir. 

“(1) Mesleki Eğitim Kurulunca 3308 sayılı Kanun kapsamına alınan meslek alan/dal-

larında öğrenim gören öğrencilerin 12 nci sınıfta işletmelerde mesleki eğitim görmeleri esastır.

Sektörün özelliği, çalışma ve kapasite durumuyla okul ve iklim şartları da dikkate alınarak

yılın belli zamanlarında faal olan meslek alan/dallarında yapılacak yoğunlaştırılmış eğitim bu

Yönetmeliğin ilgili maddesi hükümlerine göre yapılır. Mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı

öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitimi, 9 uncu sınıfta işletme ile sözleşmenin imzalanmasıyla

başlar.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-

le eklenmiştir.

“Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitim izni, 9 uncu sınıftan itibaren uygulanan

programın özelliğine göre belirlenir.”

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-

le eklenmiş ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mesleki eğitim merkezi öğrencileri 10 uncu sınıftan itibaren iş dosyası tutar.”
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“(3) İşletmeler yönünden gizlilik taşıyan işlerde resim, proje ve benzeri doküman, iş

dosyasına konulmaz. Bu resim ve projeler; beceri, kalfalık veya ustalık sınavı komisyonunca

değerlendirilmek üzere işletme tarafından saklanır.”

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 126 ncı maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin tamamını okulda yapan öğrenciler, öğretim

programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliş-

tirmelerini, sektörü tanımalarını, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında

yetişmelerini sağlamak amacıyla staj çalışması yapar. 

(2) Staj işletmelerde yaptırılır.  Ancak sağlık ve engel durumu gibi nedenlerle okulda

staj yapması gerekli görülenlerle yeterli özellik ve sayıda işletmenin bulunmaması durumunda

staj, bir programa göre ilgili alan öğretmenlerinin gözetim ve denetiminde okulda da yaptırı-

labilir. Okulun özelliğine göre ders saatleri dışında alan/dalla ilgili yapılan üretim, tanıtım, hiz-

met ve benzeri çalışmalar staj kapsamında değerlendirilir.”

“(5) Staja devam eden öğrenciler staj dosyası tutar. Bu öğrenciler için staj sözleşmesi

düzenlenir ve staj dosyasında saklanır.”

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 133 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cüm-

lesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiş, mevcut ikinci cümle yürürlükten

kaldırılmış ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu komisyon öğrencinin staj süresini tamamlayıp tamamlamadığını inceler, staj süresini ta-

mamladığı belirlenen öğrencilerin dosyasını 100 puan üzerinden değerlendirir ve öğrenciyi so-

rumluluk sınavları dönemlerinde veya ders yılı sonunda işletmede beceri sınavları ile birlikte

staj bitirme sınavına alır. Staj bitirme sınavı, beceri sınavı esaslarına göre değerlendirilir. Sınav

puanının yüzde 80’i ile staj dosyasına takdir edilen puanın yüzde 20 sinin toplamı 50 ve daha

fazla olan öğrenciler stajını başarı ile tamamlamış sayılır.”

“(2) Stajını başarıyla tamamlayan öğrencilerin listeleri, okul müdürlüğünce onaylanarak

öğrencilere duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir. Sınıf tekrar eden öğrencilerden daha önce

stajını başarıyla tamamlayanlar, bu çalışmalarını tekrarlamazlar.”

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 134 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cüm-

leler eklenmiştir. 

“Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin teorik eğitimleri ders yılı başında başlar ve ders yılı

sonunda biter. İşletmede mesleki eğitimleri ise ücretli ve ücretsiz izin süreleri dışında öğretim

yılı boyunca devam eder, 12 nci sınıfın ders yılı bitiminde sona erer. ”

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 139 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

“(1) İşletmede mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmakla yükümlü olan

işletmelerin listesi, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, sağlık işletmeleriyle bu işletme-

lerde çalışan personel sayısı ise Kamu Hastaneleri Birliği genel sekreterliklerince şubat ayı

içinde il millî eğitim müdürlüğüne bildirilir.”
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“(4) İşletmede mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırabilecek kamu kurum

ve kuruluşları, meslek alan/dallarına göre bu eğitime alabilecekleri öğrenci sayılarını il millî

eğitim müdürlüklerine bildirir.”

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 141 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin, eği-

time uygunluğuyla mesleki eğitim görecek öğrenci sayıları il veya ilçelerde kurulacak işletme

belirleme komisyonları tarafından tespit edilir. Komisyon veya komisyonların düzenleyecekleri

raporların bir örneği, bilgi için il millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. 

(2) İldeki işletmelerde eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yapılmasına gereksinim du-

yulan yeni meslek alan/dalları; il istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenerek ka-

rara bağlanır ve Bakanlığa önerilir.”

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 142 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde

yer alan “İl ve ilçelerde mesleki eğitim yaptırmakla yükümlü işletmelerin eğitime uygunluğu-

nu;” ibaresi “İl ve ilçelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırmakla yükümlü

işletmelerin eğitime uygunluğunu;” olarak değiştirilmiş, aynı bendin (3) ve (6) numaralı alt

bentleri ve aynı fıkranın (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“3) 3308 sayılı Kanun gereğince on veya daha fazla öğrenciye mesleki eğitim, staj ve

tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmelerde eğitim biriminin bulunduğunu,” 

“6) İşletmelerdeki mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim uygulamasının il sınırları

dışında yapılmasını gerektiren programlarda öğrencilerin, konaklama ve yemek gereksinimle-

rinin ilgili işletme tarafından karşılandığını,” 

“b) Alan/dallara göre işletmede mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim görecek res-

mî ve özel okul toplam öğrenci sayısını belirler, uyguladıkları programlara göre okullara da-

ğılımını yapar. Kontenjanların planlanmasında özel mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının

kurum ve kuruluşlarla imzaladıkları protokoller de göz önünde bulundurulur.”

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 143 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(1) İşletme belirleme komisyonlarının raporları doğrultusunda, ders yılının sona erdiği

tarihten yeni ders yılının ikinci haftası sonuna kadar okul müdürlüğüyle işletme yetkilileri ara-

sında her öğrenci için ayrı olmak üzere Bakanlıkça belirlenen örneğine uygun işletmelerde

mesleki eğitim sözleşmesi imzalanır. Mesleki eğitim merkezine ilk defa yerleştirilen öğrenci-

lerin sözleşme imzalama sürecinin ders yılının başlamasını takip eden en geç iki ay içerisinde

tamamlanması gerekir. Sözleşmede reşit ise öğrencinin, reşit değil ise yasal temsilcisinin imzası

da bulunur.” 

“(6) Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin işyeri değişikliği talebi hâlinde, iki hafta

içerisinde yeni bir iş yeri ile sözleşme imzalaması gerekir. Zorunlu hâllerde bu süre ücretsiz

izin süresini geçemez. Bu süre içerisinde de bir işyeri ile sözleşme imzalayamayanlar devam-

sızlıktan sınıf tekrarına kalmış sayılır.”
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MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 144 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan

“Mesleki eğitim yaptıracak işletmeler:” ibaresi “Mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim

yaptıracak işletmeler:” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a), (c), (e) ve (m) bentleri ile ikinci

fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“a) Öğrencilerin işletmede yapacakları mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim, bu

eğitime katılacak öğrenci sayısı ve eğitimin uygulanışıyla ilgili esasları düzenleyen tutanağı

işletme belirleme komisyonuyla birlikte imzalar ve eğitimi, çalışma takvimine uygun olarak

yaptırır.”

“c) İşletmede mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim yapılacak alan/dalların her

biri için öğrencilerin beceri eğitiminden sorumlu olmak üzere ustalık veya mesleki yeterliğe

sahip ve iş pedagojisi eğitimi görmüş yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici per-

sonel görevlendirir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için okulla işbirliği yaparak gerekli

tedbirleri alır.” 

“e) İşletmede mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören öğrenciye, 3308 sayılı

Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen miktardan az olmamak üzere ödenecek ücret tutarı,

ücret artışı ve diğer olanakları kapsayan eğitim sözleşmesini, öğrenci veya velisi okul müdü-

rüyle birlikte imzalar.” 

“m) İşletmelerde yapılan mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitimin planlı bir şekilde

yürütülmesi, programa uygunluğunun izlenmesi, ortaya çıkabilecek aksaklıkların ve eksiklik-

lerin giderilmesi, öğrencilerin başarı, devamsızlık ve disiplin durumlarının izlenmesi ve reh-

berlikte bulunulması amacıyla görevlendirilen koordinatör öğretmene ve işletmelerde ders görevi

verilen öğretmene gerekli kolaylığı sağlar.” 

“(2) Öğrenciler, günde sekiz saatten fazla, meslekleri dışındaki işlerle bağımsız olarak

6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalış-

tırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine aykırı işlerde çalıştırılamaz. Bunlar,

personele sunulan ulaşım, yemek, il dışında mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim görenler

için barınma gibi sosyal hizmetlerden yararlandırılırlar. Öğrenci ve öğretmenler personele su-

nulan ulaşım, yemek, il dışında mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim görenler için barınma

gibi sosyal hizmetlerden yararlandırılırlar.”

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 145 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 145 – (1) Okulda veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim

gören öğrencilerin teorik eğitimi, okulun kadrolu öğretmenleri/ders ücreti karşılığı görevlen-

dirilenler veya işletmelerdeki eğitici personel tarafından yaptırılır.”

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 146 ncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının

(a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) İşletmelerde beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim eğitici personel/usta öğre-

ticilerce yaptırılır.” 

“a) İşletmelerde yapılacak beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitimin planlanması,

uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla okul ve işletme yetkililerince yapı-

lacak toplantılara katılır.”
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“c) Öğrencilerin, işletmelerde yapacakları uygulamalı eğitim, staj ve tamamlayıcı eği-

time devam durumlarını günü gününe izleyerek sonuçlarını işletme yetkililerine bildirir.”

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 152 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ustalık yeterliğini kazanmış, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrenci-

lerinin işyerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan usta

öğretici,” 

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç), (f), (g) ve

(h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“ç) Telafi eğitimi ve tamamlayıcı eğitim uygulamaları,” 

“f) Okul/kurumlarda açılan hayat boyu eğitime yönelik kurslarla her türdeki mesleki

kurslar,” 

“g) Okul/kurumlarda yapılan usta öğreticilik/iş pedagojisi kursları,” 

“h) Programlarının özelliğine göre günlük çalışma saatleri dışında akşamları, hafta sonu,

yarıyıl ve yaz tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okul/kurumlarda yapılan eğitim ve öğ-

retim,”

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin 222 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiş-

tirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“Sigorta işlemleri”

“(2) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre kalfalık

ve ustalık eğitimine devam eden öğrenciler ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler

hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; mesleki ve teknik ortaöğretim ku-

rumlarında staja tabi tutulan, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler hakkında

ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkrada sayılanlar, 5510

sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar

ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel

sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Bu fıkra kapsamındaki öğrencilerin sigorta primleri asgari

ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

(3) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ilk defa alan eğitimine veya tamamla-

yıcı eğitime başlayacak öğrenciler için e-sigorta yoluyla düzenlenen “Sigortalı İşe Giriş Bil-

dirgesi” alan eğitimi veya tamamlayıcı eğitime başlamadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna

gönderilir. 

(4) Daha önce alan eğitimi gören öğrencisi bulunmayan okullar/kurumlar ile yeni açılan

okul/kurum müdürlüklerince Sosyal Güvenlik Kurumundan işyeri tescili yaptırılır ve işlemlerin

elektronik ortamda takip edilebilmesi için internet şifresi alınır. 

(5) Öğrencilerin sigorta primleri Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresinden

elektronik ortamda her ay 5510 sayılı Kanunda belirtilen sürede Kuruma bildirilir ve ödenir. 

(6) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında alan eğitimini, tamamlayıcı eğitimi ve

işletmede mesleki eğitimini tamamlayan öğrencilerin bu çalışmasının sona erdiği tarihten iti-

baren on gün içinde “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” e-sigorta yoluyla düzenlenerek Sosyal
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Güvenlik Kurumuna gönderilir. Eğitimini henüz tamamlamamış ara sınıf öğrencileri için yarıyıl

tatili ile yaz tatili süresince “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi” düzenlenmez. Bunlar için ilgili

mevzuatına göre işlem yapılır.

(7) İş kazası ve meslek hastalıklarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi 5510 sayılı

Kanun ve Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre yapılır.”

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin 225 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.

“i) 24/8/2007 tarihli ve 26623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakan-

lığı Mesleki Eğitim Merkezleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği.”

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Staj çalışmaları

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla:

a) Zorunlu stajını başarıyla tamamladığı okul müdürlüğünce kabul edilenler stajlarını

tekrarlamazlar. 

b) Okul ve işletmelerde staj çalışmasına devam etmekte olan öğrenciler staja başladık-

ları tarih itibarıyla yürürlükte olan hükümlere göre stajlarını tamamlar. 

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükümlerine göre yaptıkları staj çalışması

başarılı kabul edilmeyenler, bu Yönetmeliğin 133 üncü maddesi hükümlerine göre stajlarını

tekrarlar.

ç) Stajının bir kısmını daha önce yapmış ancak eksik kalan süreyi tamamlamak üzere

henüz staja başlamamış olanlar, eksik staj süresini bu Yönetmeliğin 133 üncü maddesi hüküm-

lerine göre tamamlar.” 

“Hâlen çıraklık eğitimine devam edenler

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 3308 sayılı Kanunun geçici 11 inci maddesine göre

9/12/2016 tarihi itibarıyla mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfalar, eğitime başla-

dıkları tarihte yürürlükte olan haftalık ders çizelgeleri, çerçeve öğretim programları ve mev-

zuata göre öğrenimlerini sürdürür.”

MADDE 60 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 61 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/9/2013 28758

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 19/2/2014 28918
2- 21/6/2014 29037
3- 13/9/2014 29118
4- 1/7/2015 29403
5- 28/10/2016 29871
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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından:

ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN KILAVUZLUĞU

HİZMETİ İLE ALAN KILAVUZLARINA İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte,

9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu uyarınca Tarihi Alanda alan kılavuzu kim-

liğine sahip olanların kimliklerinin süresi sona erinceye kadar görev yapabilmelerine, kimlik-

lerinin süresi sona erenlere ihtiyaç duyulması halinde yeniden alan kılavuzluğu kimliği veril-

mesine, yeni alan kılavuzlarının belirlenmesine, Tarihi Alanda görev yapacak alan kılavuzla-

rının çalışma esasları ve ücretleri ile eğitim, izleme, değerlendirme, denetleme ve disiplin iş-

lemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesine daya-

nılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Acenta: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği

Kanununda tanımlanan seyahat acentasını,

b) Alan kılavuzu: Tarihi Alana gelen ziyaretçilere gerekli bilgilerin verilmesi ve ziya-

retçi yönlendirme faaliyetlerini yürüten kişiyi,

c) Alan kılavuzu adayı: Alan kılavuzu olarak eğitilmek üzere kursa katılan kişiyi,

ç) Alan kılavuzluğu bilgi sistemi: Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması,

geliştirilmesi, izlenmesi ve Tarihi Alana gelen ziyaretçiler ile ilgili istatistiki bilgilerin elde

edilmesi amacıyla Başkanlık tarafından elektronik ortamda hazırlanan sistemi,

d) Alan kılavuzluğu hizmeti: Tarihi Alanda, ziyaretçi yönetiminin sağlanması amacı ile

bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan alan kılavuzları tarafından verilen hiz-

meti,

e) Alan Yönetimi ve Tanıtımı Grup Başkanlığı: 6546 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin

beşinci fıkrasında belirtilen görevleri yapmakla yükümlü Başkanlık hizmet birimini,

f) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

g) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ğ) Başkan: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanını,

h) Başkanlık: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığını,

ı) Belge: Alan kılavuzluğu eğitimini başarı ile bitiren ve yapılacak olan sınavda başarılı

olanlara verilen belgeyi,
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i) Eğitici: Düzenlenecek kurslarda eğitici olarak görev yapmak üzere Başkanlık tara-

fından belirlenen kişileri,

j) Gelişim semineri: Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi

amacıyla alan kılavuzlarına yönelik düzenlenen hizmet içi semineri,

k) Kanun: 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı

Kurulması Hakkında Kanunu,

l) Kaynak değerleri: Tarihi Alan sınırları dâhilinde kalan doğal, kültürel ve tarihi kaynak

değerlerini,

m) Kimlik: Alan kılavuzluğu belgesi alarak alan kılavuzluğu yapmaya hak kazanmış

kişilere verilen kimliği,

n) Kurs: Alan kılavuzluğuna yönelik bilgi, beceri ve davranış kazandırmak amacıyla

belirli dönemlerde ilan edilerek düzenlenecek eğitim programını,

o) Paket tur: 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda

yer alan paket turu,

ö) Tarihi Alan: 6546 sayılı Kanuna ekli harita ve koordinat listesinde sınırları belirtilen

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını,

p) Tur: Tarihi Alanın, tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini tanıtma

ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla satılan veya satış

taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi kapsayan ticarî faaliyeti,

r) Turist Rehberi: 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanununda

tanımlanan turist rehberini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yeni Alan Kılavuzluğu Belgesi Verilmesine İlişkin Esaslar

Alan kılavuzluğu kurslarının açılması

MADDE 4 – (1) Başkanlık, Tarihi Alanda ihtiyaç duyulması halinde, kaynak değerle-

rinin korunması, tanıtılması, Tarihi Alana gelen ziyaretçilere gerekli bilgilerin verilmesi mak-

sadı ile ziyaretçi yönlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri için yeni alan kılavuzluğu belgesi

verilmesine yönelik kurslar düzenleyebilir.

(2) Tarihi Alanda yeni alan kılavuzlarına ihtiyaç olup olmadığı, tarihi alana gelen ziya-

retçi yoğunluğu ve talepler dikkate alınarak Başkanlık tarafından bir rapor ile tespit edilir.

(3) Başkanlık tarafından hazırlanan rapor ve kurs açılmasına ilişkin teklif Bakanlığın

onayına sunulur. Kurs açılmasına ilişkin teklifin Bakan tarafından onaylanması halinde kursun

açılması ile ilgili iş ve işlemler Başkanlık tarafından yürütülür.

Kursların duyurulması

MADDE 5 – (1) Başkanlık tarafından Çanakkale ilindeki mülki idare birimlerine kur-

sun açılmasından en az otuz gün öncesinde kurs açılacağı yazılı olarak bildirilir. Ayrıca kurs

duyuruları Başkanlığın internet sayfasında yayımlanır.

(2) Duyurularda; açılacak kursa başvuru koşulları, ihtiyaç duyulan alan kılavuzu sayısı,

kursun tarihi, başvuru başlangıç ve bitiş tarihi, süresi, yeri, ücreti, başvurusunun yapılacağı yer

ile kursa başvuru için gerekli belgelere yer verilir.
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Kurs başvuruları
MADDE 6 – (1) Alan kılavuzluğu kursuna katılacak adaylarda;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Başvuru tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen

süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gü-
veni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suç-
tan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile 21/7/1983 tarihli ve
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten mahkum olmamak,

d) Kamu görevlisi olmamak,
şartları aranır.
Başvuru için gerekli belgeler
MADDE 7 – (1) Kurslara katılmak isteyenler;
a) Arazi şartlarında görev yapmaya engel hali bulunmadığına dair tam teşekküllü devlet

hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu,
b) Yazılı adli sicil kaydı beyanı,
c) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,
ç) 4 adet vesikalık fotoğraf,
d) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı, noter tarafından tasdik edilmiş sureti

veya Başkanlıkça onaylanmış sureti,
ile birlikte duyurulan süre içerisinde Başkanlığa başvururlar.
(2) Kursa katılmak isteyenler varsa yabancı dil belgesi ve destekleyici diğer belgeleri

de ekleyebilirler.
(3) Başkanlık ihtiyaç duyması halinde başka belgeler de isteyebilir.
(4) Kurs başvurusu; ilanda belirtilen adrese şahsen elden yapılır, ilanda belirtilen süre

içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.
(5) Kursa katılmak üzere başvuruda bulunan aday adaylarının müracaat formları ve eki

belgeler Başkanlıkta 5 yıl süre ile muhafaza edilir.
(6) Kursa kabul edilmeyenler ile yapılan sınavda başarılı olamayanların başvuru bel-

geleri arasında ibraz edilmiş olan öğrenim belgesi ile yabancı dil düzeyini gösterir belgenin
aslı veya noter tarafından tasdik edilmiş suretleri ilgilisinin muhafaza süresi içerisinde Baş-
kanlığa yazılı müracaatı ile iade edilebilir.

Kursa kabul
MADDE 8 – (1) Kursa katılmak üzere müracaat edenlerden 6 ncı maddedeki şartları

taşıyanlar ve 7 nci maddedeki belgeleri eksiksiz olarak sunanlar kursa katılmaya hak kazanırlar.
Son başvuru tarihinden itibaren on beş gün içerisinde, kursa katılmaya hak kazananların listesi
Başkanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(2) Kursa katılmaya hak kazandığı ilan edilenler bu ilanı takip eden 10 gün içerisinde
Başkanlık tarafından belirlenen kurs katılım ücretini ilanda duyurulan banka hesabına yatırmak
zorundadırlar. Kurs katılım ücretlerini süresinde yatırmayanlar kursa katılım haklarını kaybe-
derler. Kurs katılım ücreti her kurs dönemi için Başkanlıkça yeniden belirlenir.
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(3) Kursun başlamasından sonra kursa katılmaya hak kazananlardan alınan katılım üc-
reti her ne sebeple olursa olsun iade edilmez.

(4) Kursa katılmaya hak kazanan ve kurs ücretini yatıranların sayısının, Başkanlık ta-
rafından ihtiyaç duyulduğu ilan edilen alan kılavuzu sayısının üçte birinden az olması duru-
munda kurs iptal edilir ve başvuru sahiplerine ödemiş oldukları kurs ücretleri iade edilir.

Eğitim programı
MADDE 9 – (1) Kurslara yönelik eğitim programının içeriği, süresi, eğitimde görev

alacak eğiticilerin kimler olacağı, kurs ücretleri ile benzer diğer konular Başkanlık tarafından
belirlenir. Başkanlık bu hususlarda üniversitelerin ilgili bölümleri, kamu kurum ve kuruluşları,
eğitim kurumları ve uzman kişiler ile işbirliği yapabilir. Başkanlık personeli de bu eğitimlerde
görevlendirilebilir. Başkanlık personelinin eğitimlerde görevlendirilmesi halinde 6546 sayılı
Kanunun 7 nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca Başkanlık tarafından ayrıca ücret ödenmez.

(2) Eğitime katılacak alan kılavuzu adaylarının derslere devam etmeleri zorunludur.
Ancak adayın derslere katılımına engel teşkil eden sağlık raporu veya Başkanlık tarafından ka-
bul edilecek geçerli bir mazereti olduğunu belgelemesi halinde eğitim programı süresinin en
fazla onda biri kadar devamsızlık yapılabilir. Mazeretsiz devamsızlık nedeni ile kaydı silinenler
herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(3) Alan kılavuzu adaylarına verilen kurslarla ilgili tüm bilgiler Başkanlık tarafından
yazılı, görsel veya işitsel metotlar ile raporlanarak kayıt altına alınır.

Komisyon
MADDE 10 – (1) Komisyon, yazılı ve uygulamalı sınavları yapmak üzere Başkanlık

tarafından oluşturulur. Sınav komisyonu Başkanlık tarafından belirlenen biri komisyon başkanı
olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Komisyonun üç üyesi kurs programında görev alan
eğiticilerden, ikisi Başkanlık personelinden teşekkül eder. Ayrıca biri eğitici, biri Başkanlık
personeli olmak üzere iki yedek üye belirlenir.

(2) Sınavın yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve itirazların incelenerek
karara bağlanması komisyon tarafından yapılır.

(3) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oyçokluğu ile karar alır.
(4) Komisyonun başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye

kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sıhri hısımlarının veya
evlatlıklarının katıldığı sınavda görev alamazlar.

(5) Komisyonun sekretarya hizmetlerini Alan Yönetimi ve Tanıtım Grup Başkanlığı
yürütür.

Sınavın yapılması, puan ve başarı sıralamasının belirlenmesi
MADDE 11 – (1) Kurs süresinin bitiminde alan kılavuzu adaylarının başarı durumla-

rının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yazılı ve uygulamalı (alan çalışması) olarak iki
aşamalı bir sınav yapılır.

(2) Alan kılavuzu adayları;
a) Kursta verilen bilgilere yönelik 50 puan üzerinden yazılı ölçme sınavına,
b) Alanla ilgili bilgilerin doğru aktarılması, ziyaretçilerin doğru yönlendirilmesi, ziyaret

programının planlanması ve uygulanması, temsil kabiliyeti ve davranışları, ifade yeteneği ve
muhakeme gücü konularında 50 puan üzerinden uygulama sınavına,

tabi tutulurlar.
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(3) Yazılı sınav ve uygulama sınavından alacakları toplam puanı 70 ve üzeri olanlardan

puanı en yüksek olandan başlamak üzere 5 inci maddeye göre ilan edilen alan kılavuzu sayısı

kadar aday belirlenir. Komisyon ayrıca asil aday sayısının en fazla dörtte biri oranında yedek

aday belirleyebilir. Asil ve yedek adaylara ilişkin listeler Başkanın onayı ile kesinleşir ve Baş-

kanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(4) Sınav sonucu asil listede yer alan adaylara ayrıca yazı ile de bildirilir. Asil adayların

15 gün içerisinde alan kılavuzu belgesi ve kimliğini teslim almak üzere Başkanlığa müracaat

etmeleri gerekir. Aynı süre içerisinde sağlık raporu veya Başkanlık tarafından kabul edilecek

geçerli bir mazereti olduğunu belgelemeksizin müracaat etmeyenlerin yerlerine aynı usulle ye-

dek adaylar çağrılır.

(5) Yedek adayların hakları ilan tarihini takip eden 6 ay için geçerli olup daha sonraki

sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik hakkı teşkil etmez.

Belgenin ve kimliğin hazırlanması

MADDE 12 – (1) Sınav sonucunda başarılı olan alan kılavuzu adaylarının listesinin

Başkan tarafından onaylanmasını takiben her bir alan kılavuzu için alan kılavuzluğu belgesi

düzenlenir. Belgedeki tüm bilgiler okunaklı olarak elle veya bilgisayarda yazılır, sayı numarası

verildikten sonra Başkan tarafından imzalanır. Ayrıca her bir alan kılavuzu için alan kılavuzluğu

kimliği düzenlenerek Başkan tarafından imzalanır.

(2) Alan kılavuzluğu belgesi almaya hak kazananların bilgi, belge ve ilgili diğer evrak-

ları Başkanlık tarafından kaydedilerek kişi özlük dosyasında saklanır. Alan kılavuzlarına sicil

numarası bir defaya mahsus olarak verilir ve bu numara şahsın alan kılavuzluğu belgesi ve

alan kılavuzluğu kimlik kartına işlenerek yapılan her türlü yazışmada bu numara kullanılır.

Kimliklerin geçerlilik süresi ve iptali

MADDE 13 – (1) Başkanlık tarafından verilen kimliğin geçerlilik süresi üç yıldır.

(2) Alan kılavuzlarına verilen belge ve kimlik kartları sadece Tarihi Alandaki kılavuzluk

hizmeti için geçerlidir. Başka maksatla veya başka alanda kullanılamaz. Kullanıldığının tespiti

halinde uyarıya gerek kalmaksızın alan kılavuzluğu kimliği iptal edilir. Bu sebeple kimliği iptal

edilenler Başkanlık tarafından açılacak başka bir alan kılavuzluğu kursuna katılamaz.

(3) Alan kılavuzlarından kursa kabul şartlarını taşıyan ve kimliğinin geçerlilik süresi

sona erenler yukarıdaki maddeler kapsamında kursa tabi tutularak sınava alınır ve başarılı bu-

lunanların kimlik sürelerinin aynı süre ile uzatılmasına Başkanlık tarafından karar verilebilir.

Bandrol uygulaması

MADDE 14 – (1) Kimlik belgelerinin, geçerlilik süresi içerisinde kullanılabilmesi her

yıl Ocak ayında o yıla ait bandrol ile Başkanlık tarafından bandrollenmesi şartına bağlıdır.

(2) Başkanlık tarafından belirlenecek bandrol ücreti her yıl 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen ye-

niden değerleme oranında artırılarak en geç aralık ayında, izleyen takvim yılının başından iti-

baren yürürlüğe girmek üzere Başkanlık tarafından ilan edilir.

(3) Bandrollenmeyen kimlik belgelerinin geçerlilik süresi sona ermemiş olsa bile o yıla

ilişkin alan kılavuzluğu hizmetinde kullanılamaz. Bandrolsüz kimlik kullandığı tespit edilenler

hakkında 15 inci maddenin on altıncı fıkrasında yer alan düzenleme doğrultusunda işlem ya-

pılır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Alan Kılavuzlarının Çalışma Esasları ve Ücretlendirme

Çalışma esasları ve disiplin cezaları

MADDE 15 – (1) 1618 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, Tarihi Ala-

na gelen ziyaretçiler veya etkinlik düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ile acentalar, turlarda veya

paket turlarda; paket tur veya tur başına kırkbeş kişiye kadar en az bir alan kılavuzu veya turist

rehberi; tek araç kapasitesi kırkbeş kişiyi aşan araçlarda bir alan kılavuzu veya turist rehberi

bulundurmak zorundadır. Tarihi Alanda Başkanlık tarafından belirlenen yerlerde yapılacak ça-

dırlı ve konaklamalı kamp etkinliklerinde gerek duyulması halinde grubun büyüklüğüne göre

yeterli sayıda alan kılavuzu alınır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren alan kılavuzları Tarihi Alan sınırları dı-

şında görev yapamazlar. Alan kılavuzlarının sorumlulukları, Tarihi Alan sınırları içerisinde

başlar ve belirlenen tur güzergâhlarının tamamlanmasını müteakip Tarihi Alan sınırlarından

çıkış yapmak suretiyle sona erer.

(3) Alan kılavuzları, ziyaretçileri aldıkları ilk noktada genel bir bilgilendirme yapar ve

uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verir.

(4) Alan kılavuzu, etkinlik sırasında kendisine gerekli olabilecek malzeme, alet, dona-

nım, kıyafet, ilkyardım çantası ve benzeri malzemeleri yanında bulundurmak zorundadır.

(5) Tarihi Alandaki alan kılavuzluğu hizmetleri, uygulamaları ve sonuçlarından alan

kılavuzları Başkanlığa karşı doğrudan sorumludur.

(6) Alan kılavuzları çalışmaları süresince Başkanlık tarafından öngörülen kılık ve kı-

yafetle görev yaparlar. Alan kılavuzlarının hizmetleri süresince bu kıyafetleri kullanması Baş-

kanlık tarafından izlenir ve raporlanır. Alan kılavuzlarının giyecekleri kılık ve kıyafetler Baş-

kanlık tarafından belirlenir ve hazırlatılır. Alan kılavuzları bu kıyafetleri Başkanlıktan ücreti

karşılığında temin edebilir.

(7) Alan kılavuzları, Başkanlıkça belirlenen kılık ve kıyafeti görev alanları ve görev

süreleri haricinde üzerlerinde taşıyamazlar.

(8) Alan kılavuzları görevleri esnasında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dı-

şında Bakanlık ve Başkanlık tarafından yayımlanan tebliğ, tamim ve talimatlara da uymak zo-

rundadır. Alan Kılavuzları Tarihi Alanın manevi değerleri ile verilen hizmetin onur ve itibarıyla

bağdaşmayan herhangi bir faaliyet veya eylemde bulunamaz.

(9) Alan kılavuzu, etkinlik sırasında Tarihi Alanın kaynak değerlerini ve biyolojik çe-

şitliliğini tehdit edecek davranışları önlemek zorundadır. Alan kılavuzu ve ziyaretçiler tarafın-

dan etkinlik sırasında doğaya ve Tarihi Alana zarar verecek hiçbir davranışta bulunulamaz. Ta-

rihi Alandan kültür ve tabiat varlığı, yaban hayvanı, bitki, çiçek, fidan, çiçek soğanı, meyve,

dal, kök, taş, toprak, kalıntı ve benzeri materyal toplanamaz ve çıkartılamaz. Alan kılavuzları

kendisinin önderlik ettiği ziyaretçiler de dâhil olmak üzere Tarihi Alana zarar verici tüm olum-

suzlukları mümkünse önlemeye, mümkün değil ise olumsuzluğa sebep olan kişiler hakkında

gerekli rapor veya tutanakları düzenleyerek derhal kolluk kuvvetlerine ve Başkanlığa bildir-

mekle yükümlüdür.
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(10) Alan kılavuzları çalışmaları sırasında kimliklerini göğüs hizasında gözle görülür

bir şekilde taşımak zorundadır.

(11) Alan kılavuzlarının, Tarihi Alan içindeki lokanta, satış stantları, müze ve benzeri

yerleri işletenlerden komisyon aldıklarının veya ziyaretçileri doğrudan ilgili tesise yönlendirip

menfaat ilişkisi kurduklarının tespit edilmesi halinde herhangi bir ikaza gerek kalmadan kim-

likleri iptal edilir ve bu kişilere yeniden kimlik verilmez.

(12) Alan kılavuzları alanın kaynak değerlerini doğru anlatmak, ziyaretçileri doğru bil-

gilendirmek zorundadır. Ziyaretçilerin bilgilendirilmesi amacıyla alan kılavuzlarınca kullanı-

lacak tanıtıcı ve yönlendirici kitap, broşür, afiş, harita ve benzeri bilgilendirici materyaller Baş-

kanlık tarafından hazırlanır veya hazırlatılır. Başkanlık tarafından hazırlanan/hazırlatılanların

veya uygun görülenlerin dışında materyal kullanılması yasaktır.

(13) Alan kılavuzlarının çalışmaları sırasında çevreyi rahatsız edecek şekilde ses siste-

mi, megafon ve benzeri aletleri kullanarak bilgilendirme hizmeti vermeleri yasaktır.

(14) Ziyaretçi ve etkinlik düzenleyen acentaların karşılanması için Başkanlık tarafından

belirlenen yerler dışında bekleme yapılması, Tarihi Alandaki diğer ziyaretçi gruplarının ziya-

retinin engellenmesi sonucu doğuracak fiillerde bulunulması yasaktır. Bu düzenlemeye aykırı

hareket edenler Başkanlık tarafından uyarılır ve aynı fiili tekrar etmeleri halinde üç ay süre ile

alan kılavuzluğu uygulamalarından men edilir.

(15) Alan kılavuzları Tarihi Alan içinde tanıtımlarına yönelik afiş, pankart, reklam pa-

nosu asamazlar. El ilanı ve broşür dağıtamazlar. Tanıtım, reklam, broşür, ilan ve afişleri ile pro-

fesyonel kartvizitlerinde Başkanlığın kurumsal logosunu ve adını kullanamazlar.

(16) Bu maddenin ikinci, dördüncü, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on

ikinci, on üçüncü ve on beşinci fıkraları ile 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen düzen-

lemelere aykırı hareket edenler Başkanlık tarafından öncelikle üç kez yazılı olarak ikaz edilir.

Yapılacak üç yazılı ikazın ardından benzer uygulamalara devam edenler hakkında Başkanlık

tarafından tutanak düzenlenir. Bu tutanağa istinaden kimlikleri iptal edilir ve bu kişilere yeniden

kimlik verilmez, kimlikleri iptal edilenler yeni alan kılavuzluğu belgesi verilmesi için açılan

kurslara da kabul edilmezler.

Alan kılavuzluğu bilgi sistemi

MADDE 16 – (1) Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması, geliştirilmesi,

izlenmesi ve Tarihi Alana gelen ziyaretçiler ile ilgili istatistiki bilgilerin elde edilmesi amacıyla

Başkanlık tarafından alan kılavuzluğu bilgi sistemi oluşturulur.

(2) Tarihi Alanda hizmet veren alan kılavuzlarının katılacakları her tur ve etkinlik öncesi

gerekli bilgileri alan kılavuzluğu bilgi sistemine girmeleri zorunludur. Acenta bünyesinde ça-

lışan alan kılavuzlarının katılacakları tur ve etkinlik bilgilerinin sisteme girişleri bağlı oldukları

acenta tarafından yapılır. Başkanlık, alan kılavuzluğu bilgi sisteminde toplanan verileri takip

eder ve verilerin listesini girişlerin yapıldığı ayı takip eden ay sonuna kadar Defterdarlığa bil-

dirir.

(3) Alan kılavuzluğu hizmetine ihtiyaç duyanlar da Gelibolu Tarihi Alan Rehberi uy-

gulaması veya Başkanlığın internet sayfası üzerinden güncel alan kılavuzları listesine ve bil-

gilerine ulaşarak hizmet almak istedikleri alan kılavuzunu seçebilirler.
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(4) Bu maddeye aykırı davrandığı tespit edilen alan kılavuzları hakkında 15 inci mad-

denin on altıncı fıkrasında yer alan düzenleme doğrultusunda işlem yapılır ve bağlı oldukları

acentalar uyarılır.

(5) Alan kılavuzluğu bilgi sistemi ile alan kılavuzu kimlik kartlarına ilişkin usul ve

esaslar Başkanlık tarafından belirlenir ve Başkanlığın internet sayfasında ilan edilir.

Ücretlendirme

MADDE 17 – (1) Alan kılavuzlarının taban ücret tarifesi, Başkanlığın teklifi üzerine

Bakanlık tarafından net ücret üzerinden belirlenir. Taban ücret tarifesi her yıl 4/1/1961 tarihli

ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve

ilan edilen yeniden değerleme oranından az olmamak kaydıyla artırılarak en geç aralık ayında,

izleyen takvim yılının başından itibaren yürürlüğe girmek üzere Başkanlığın internet sayfasında

ilan edilir.

(2) Alan kılavuzları, yazılı sözleşme yapmaksızın ve taban ücret tarifesinde belirlenen

ücretin altında alan kılavuzluğu hizmeti sunamazlar.

(3) Alan kılavuzları verdikleri hizmet için belirlenen ücreti ihtiva eden yazılı sözleşmeyi

hizmeti alan taraf ile yapmak zorundadır. Haklı nedenlerin bulunduğu hâllerde ve daha sonra

yazılı olarak düzenlenmek kaydıyla e-posta, faks, telefon mesajı ve benzeri yollarla sözleşme

yapılabilir.

(4) Alan kılavuzları hizmetlerinin karşılığı olarak Bakanlık tarafından belirlenen ücreti

ziyaretçilerden tahsil eder ve bu ücret dışında başka bir ücret talep edemez. Bu durumun tespiti

halinde ikaza gerek kalmadan kimlikleri iptal edilir ve bu kişilere yeniden kimlik verilmez.

(5) Ziyaret süresi alanın özelliği, etkinlik tipi ve mevcut mevzuat ile planlara bağlı ola-

rak Başkanlık tarafından belirlenir. Tarihi Alana gelen ziyaretçi alan kılavuzu hizmeti aldığı

andan itibaren saate bağlı olmaksızın bir günlük alan kılavuzu ücretini ödemekle yükümlüdür,

ziyaretin gece konaklamasını gerektirmesi veya hafta sonuna denk gelmesi halinde taban ücret

tarifesinde ayrıca bunlar için belirlenen ücretler uygulanır.

(6) Alan kılavuzluğu hizmeti Tarihi Alanda alan kılavuzları tarafından serbest meslek

erbabı veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak icra edilebilir.

(7) Acentaya bağlı çalışan alan kılavuzlarının 17 nci maddeye göre yapacakları yazılı

sözleşme acenta ile yapılır.

(8) Acentalar, kendilerine bağlı çalışan alan kılavuzlarına ilişkin işe başlama ve ayrılma

hallerini derhal ve bunlara ilişkin bilgi ve belgeleri her istendiğinde Başkanlığa bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İzleme, Değerlendirme ve Denetleme

İzleme ve değerlendirme

MADDE 18 – (1) Alan kılavuzlarının izlenmesinden Başkanlık sorumludur.

(2) Alan kılavuzlarının katıldığı tur ve etkinlikler Başkanlık tarafından alan kılavuzluğu

bilgi sistemi üzerinden raporlanarak değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda alan kıla-

vuzlarının eksiklikleri, eğitim ihtiyaçları ve benzeri boşluklar tanımlanarak bu eksikliklerin ta-

mamlanması için Başkanlık gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
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(3) Alan kılavuzluğu hizmetinin kalitesinin arttırılması ve geliştirilmesi amacıyla Baş-

kanlık tarafından belirlenecek eğitim kurumu/kurumlarının işbirliği ile alan kılavuzlarına yö-

nelik yılda en az bir kez gelişim semineri düzenlenir. Tarihi alanda hizmet veren alan kılavuz-

larının gelişim seminerlerine katılımı zorunludur. Seminer ücretleri Başkanlık tarafından bil-

dirilen banka hesabına seminerin gerçekleştirileceği tarihten en az onbeş gün önce yatırılır.

(4) Katılımına engel teşkil eden sağlık raporu veya Başkanlık tarafından kabul edilecek

geçerli bir mazereti olduğunu belgelemeksizin gelişim seminerine katılmayan alan kılavuzla-

rının bu durumu Başkanlık tarafından değerlendirilir.

(5) Başkanlık tarafından başarılı olduğu tespit edilen alan kılavuzları, alan kılavuzluğu

eğitimlerinde eğitici olarak görevlendirilebilir.

Denetleme

MADDE 19 – (1) Başkanlık, alan kılavuzlarının görevlerini bu Yönetmelikte tanımla-

nan usul ve esaslar ile mevzuat hükümlerine uygun olarak yapıp yapmadığı konusunda denet-

leme yetkisine sahiptir. Başkanlık bu denetleme yetkisini görevlendireceği personel eliyle yü-

rütür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Düzenleme yetkisi

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması sırasında doğacak tereddüt ve anlaş-

mazlıklar ile uygulamaya ilişkin aksaklıkları gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilke

ve standartları belirlemeye ve uygulama birliğini sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapmaya,

bu hususta gerekli her türlü bilgi ve belgeyi istemeye Başkanlık yetkilidir.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 6546 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 2873 sayılı

Kanun uyarınca Tarihi Alanda alan kılavuzluğu görevini yapmış olanlar, almış oldukları alan

kılavuzluğu kimliklerinin süresi sona erinceye kadar bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar

kapsamında hizmet verirler.

Kimlik belgeleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Tarihi Alanda hizmet verecek alan kılavuzlarına 2873 sayılı

Kanun uyarınca verilen alan kılavuzu kimliklerinin süresi ile sınırlı olmak üzere Başkanlık ta-

rafından düzenlenen yeni kimlikler verilir. Değişim sırasında eski kimliklerin Başkanlığa tes-

limi zorunludur.

(2) Birinci fıkra uyarınca alan kılavuzu kimliğinin süresi içerisinde değiştirilmemesi

halinde sorumluluk ilgilisine aittir. Başkanlığa süresinde yapılmayan başvurular reddedilir ve

kimlik belgeleri yenilenmez. Ancak ilgilisinin bu Yönetmeliğin ikinci bölümü kapsamında yeni

alan kılavuzluğu belgesi ve kimliği almak için başvuruda bulunma hakkı saklıdır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi

Alan Başkanı yürütür.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

BORSA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borsa
Muamelat Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birlik, borsalar ve şubeleri tarafından elektronik ortamda verilecek belgeleri, Birlik
bünyesinde tutulan, kayıtları borsalar tarafından oluşturulan ve güncellenen veri tabanı ve mer-
kezi bilgi sistemi ile düzenlemeye, elektronik olarak imzalamaya ve ilgilisine iletmeye yetki-
lidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
—— • ——

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Odalarda
Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen-
miştir.

“Meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine, Bakanlık tarafın-
dan uygun bulunması halinde, Birlik tarafından inceleme başlatılır. Yapılan incelemede ilgili
oda yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve olası değişikliklere ilişkin rapor istenir.
Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Odanın süresi içinde gönderilen ra-
poru ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda yeniden düzenlenen meslek grupları
Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili odaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin
ve ilgili odanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir. Birlik tarafından bu fıkra kap-
samında yapılan meslek grubu değişiklikleri hakkında bu maddenin ikinci fıkrasında düzenle-
nen altı aylık süre dikkate alınmaz ve bu değişiklikler ilk genel seçimlerde uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
—— • ——

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

ODA MUAMELAT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oda Mua-
melat Yönetmeliğinin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Birlik, odalar ve şubeleri tarafından elektronik ortamda verilecek belgeleri, Birlik bün-
yesinde tutulan, kayıtları odalar tarafından oluşturulan ve güncellenen veri tabanı ve merkezi
bilgi sistemi ile düzenlemeye, elektronik olarak imzalamaya ve ilgilisine iletmeye yetkilidir.”
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MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.

—— • ——
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/1/2005 tarihli ve 25705 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Odalarda

Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen-

miştir.

“Meslek gruplarının Rehbere uygun olmadığına dair şikayet üzerine, Bakanlık tarafın-

dan uygun bulunması halinde, Birlik tarafından inceleme başlatılır. Yapılan incelemede ilgili

oda yönetim kurulundan meslek gruplarının yapısı ve olası değişikliklere ilişkin rapor istenir.

Bu rapor 15 gün içerisinde hazırlanıp Birliğe teslim edilir. Odanın süresi içinde gönderilen ra-

poru ve Birlik tarafından yapılan incelemeler sonucunda yeniden düzenlenen meslek grupları

Birlik tarafından doğrudan uygulanmak üzere ilgili odaya bildirilir. Bu değişiklikler Birliğin

ve ilgili odanın web sitelerinde yayınlanarak, ilanen tebliğ edilir. Birlik tarafından bu fıkra kap-

samında yapılan meslek grubu değişiklikleri hakkında bu maddenin ikinci fıkrasında düzenle-

nen altı aylık süre dikkate alınmaz ve bu değişiklikler ilk genel seçimlerde uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.

—— • ——
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden:

TİCARET BORSALARINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM

VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/1/2005 tarihli ve 25694 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ticaret Bor-

salarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetme-

liğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gerçek kişilerin kendi tüketim ihtiyaçları için yaptıkları ticari kazanç amacıyla yapıl-

mayan alımlar ile borsaya tabi maddelerin en az miktarları kadar veya bu miktarın altında ya-

pılan alım satımlar tescile tabi değildir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı

yürütür.
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TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
GÜBRE ANALİZLERİNİN YAPTIRILACAĞI ANALİZ VE REFERANS

KURUM LABORATUVARLARI İLE ANALİZ
ÜCRETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/16)

Kimyevi gübre analiz kuruluşları
MADDE 1 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güb-

relerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği, denetimler sırasında alınacak olan
kimyevi gübre numuneleri; Yeditepe Üniversitesi Ar-Ge ve Analiz Merkezi Laboratuvarı/İS-
TANBUL, Toprak-Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Zeytincilik
Araştırma İstasyonu/İZMİR, Konya Laboratuar ve Depoculuk Tarım, Gıda, Enerji A.Ş./KON-
YA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Danışmanlık Tic.
A.Ş./ANKARA, Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal ve Kalibras-
yon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. ve Tic. Ltd.
Şti./MARDİN, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab Tarım
Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş. Gıda
Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, AgrioLaben Gıda ve Zirai Lab. Hizm. San.
Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA,
Serda Toprak Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA,
Ba-Ser Ltd. Şti. Ba-Ser Su ve Tarımsal Analiz Laboratuvarı Yenimahalle/ANKARA, Başkent
Laboratuvar Hizmetleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/AN-
KARA, Ahmet Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Karatay/KONYA,
MSA Tarımsal Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/AN-
TALYA, Ufuk Tarım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTAN-
BUL, GTS Test Laboratuvarları San. Tic. A.Ş. Bağcılar/İSTANBUL, Southern Agricultural
Servıces Tarım Ürün Analiz ve Tek. Tur. Tic. San. İth. İhr. Çevre ve Su Analiz Ölçüm Lab. İş
Güv. Danış. Müh. Hiz. Ltd. Şti./ADANA laboratuvarlarında analiz ettirilir. 

Organik gübre analiz kuruluşları
MADDE 2 – (1) 29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ta-

rımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal,
Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Ar-
zına Dair Yönetmelik gereği, denetimler sırasında alınacak olan organik gübre numuneleri;
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ANKARA, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/ERZU-
RUM, Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi/ADANA, Çukurova Üniversitesi Ziraat
Fakültesi/ADANA, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi/KONYA, Yeditepe Üniversitesi Ar-
Ge ve Analiz Merkezi Laboratuarları/İSTANBUL, Antep Fıstığı Araştırma Enstitüsü Şahin-
bey/GAZİANTEP,  Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Alata/MERSİN, Batı Akdeniz Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü/ANTALYA, GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü/ŞANLIURFA,
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü Menemen/İZMİR, Toprak-
Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, Toprak Su ve Çölleşme ile
Mücadele Araştırma Enstitüsü/KONYA, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü/İZMİR, Manisa Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Tarımsal Analiz Laboratuvarı/MANİSA, Orbit Ekoloji
Grup Lab. Hizm. San. Tic. A.Ş. Torbalı/İZMİR, Konya Laboratuar ve Depoculuk Tarım, Gıda,
Enerji A.Ş./KONYA, Düzen Norwest Çevre, Gıda ve Veteriner Sağlık Hizmetleri Eğitim Da-
nışmanlık Tic. A.Ş./ANKARA, Proanaliz-Profesyonel Çevre Analiz Laboratuvar Gıda Tarımsal
ve Kalibrasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Martest Analiz Laboratuvarları San. ve
Tic. Ltd. Şti./MARDİN, Ekmekçioğulları Metal ve Kimya Sanayi Tic. A.Ş./ÇORUM, Doktolab
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Tarım Araştırma San. ve Tic. A.Ş./ANTALYA, Deppo Lojistik Orman Tarım Lab. Hizm. Taş.
Gıda Su Ür. Mad. Met. Pet. Kim. San. Tic. A.Ş./İZMİR, AgrioLaben Gıda ve Zirai Lab. Hizm.
San. Tic. Ltd. Şti./ANTALYA, Biyotar Organik Tarım Orman Kimya San. ve Tic. A.Ş./AN-
KARA, BSK Tarım Ürünleri Hay. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Karatay/KONYA, Serda Toprak
Tar. Su İnş. Prj. Mim. Müh. Müş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Macunköy/ANKARA, Ba-Ser Ltd. Şti.
Ba-Ser Su ve Tarımsal Analiz Laboratuvarı Yenimahalle/ANKARA, Başkent Laboratuvar Hiz-
metleri Gıda ve Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti. Yenimahalle/ANKARA, Ahmet
Naki Öztürk-A Kalite Toprak Su ve Bitki Analiz Laboratuvarı Karatay/KONYA, MSA Tarımsal
Analiz Laboratuvarı Zirai Dan. Tarım Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. Kepez/ANTALYA, Ufuk Ta-
rım Gıda Turizm İnş. Taş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. Bayrampaşa/İSTANBUL, GTS Test
Laboratuvarları San. Tic. A.Ş. Bağcılar/İSTANBUL, Southern Agricultural Servıces Tarım
Ürün Analiz ve Tek. Tur. Tic. San. İth. İhr. Çevre ve Su Analiz Ölçüm Lab. İş Güv. Danış. Müh.
Hiz. Ltd. Şti./ADANA laboratuvarlarında analiz ettirilir.

Usul ve esaslar
MADDE 3 – (1) Denetimler sırasında alınacak kimyevi ve organik gübre numuneleri-

nin analiz çalışmalarında uyulacak usul ve esaslar, analiz kuruluşları ile Bitkisel Üretim Genel
Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir.

Kimyevi gübre referans kuruluşlar
MADDE 4 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan kimyevi gübre numu-

nelerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; Türk Standardları Enstitüsü Laboratuvarları
ile bu kurumdan yeterlilik belgesi almış olan Gübretaş Gübre Fab. T.A.Ş. Körfez/KOCAELİ
Laboratuvarı referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Organik gübre referans kuruluşlar
MADDE 5 – (1) Piyasa ve şikâyet denetimleri sırasında alınan organik gübre numune-

lerinin analiz sonuçlarına itiraz edilmesi halinde; 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa tabi hastalıklar yönünden Zirai Mücadele
Merkez Araştırma Enstitüsü/ANKARA, diğer parametreler yönünden de Türk Standardları
Enstitüsü Laboratuvarları referans kuruluş olarak belirlenmiştir.

Analiz ücretleri
MADDE 6 – (1) Denetim esnasında alınacak kimyevi ve organik gübre numunelerinin

analizi için analiz ve referans kuruluşuna Ek-1’de yer alan listede belirtilen ücretler üzerinden
ödeme yapılır. Analiz ve referans kurumları belirlenen fiyatların altında fiyat talep edebilir an-
cak, üzerinde bir fiyat talep edemezler.

Analiz ücretlerinin ödenmesi
MADDE 7 – (1) Deney ve referans kuruluşları tarafından, analiz ücretlerine ilişkin fa-

turalar, numunelerin teslim tarihinde geçerli olan ücretler üzerinden ilgili Bakanlık il müdürlüğü
adına düzenlenir. Ödemeler, düzenlenen faturaların ilgili Bakanlık il müdürlüğüne bir üst yazı
ile teslim edilmesinden itibaren 30 gün içinde Bakanlık il müdürlüğü tarafından analiz ve re-
ferans kuruluşunun mevcut veya yeni açılacak hesabına havale edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 8 – (1) 24/3/2016 tarihli ve 29663 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gübre

Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hak-
kında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/11) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinden: 

Esas No  : 2004/77 

Karar No : 2017/4 

Sanıklar Emin BakĢi ve Meral BakĢi hakkında Bankacılık Kanununda Zimmet suçundan 

açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonucunda;  

2004/77 Esas 2017/4 Karar sayılı 30.01.2017 tarihli, Kadıköy C. BaĢsavcılığı'nın 

13/04/2001 tarihli iddianamesi ile Halkbank Çiftehavuzlar Ģubesinde muhasebe servisi amiri olan 

sanık Meral Güvenç (BakĢi) ve kardeĢi olan diğer sanık Emin BakĢi hakkında TCK 202/1-2, TCK 

219/son maddelerinden kamu davası açılmıĢ ise de, Kadıköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 

25/09/2001 tarihinde sanıklara istanat edilen suçun 4389 sayılı bankalar Kanununun 22/3 

kapsamında kalıp aynı yasanın 24/4 maddesi gereğince davaya bakma yetkisinin bankanın genel 

müdürlüğünün bulunduğu Ankara Ağır Ceza Mahkemesi olacağından bahisle yetkisizlik kararı 

verilerek dosyanın Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiĢ, Ankara 6. 

Ağır Ceza Mahkemesine gelen dava dosyasının yapılan yargılamasında 26/01/2004 tarihinde 

5020 sayılı yasa ile değiĢik 4389 sayılı bankalar Kanununun 24. maddesi gereğince ihtisas 

mahkemesi olarak kabul edilen mahkememizde yargılama yapılmasından bahisle yetkisizlik 

kararı ile mahkememize gelen yargılama dosyasında alınan bilirkiĢi raporunda isnat edilen suçun 

nitelikli zimmet kapsamında olabileceği belirtilmiĢ ise de, sanıklar hakkındaki iddianamenin 

13/04/2001 tarihinde düzenlendiği, sanık Meral BakĢi (Güvenç) hakkında Ankara 6. Ağır Ceza 

Mahkemesince 19/10/2001 tarihinde savunması alınması amacıyla gıyabi tevkif çıkartıldığı, diğer 

sanık Emin BakĢi'nin ise talimat yolu ile Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 20/12/2001 

tarihinde savunmasının alındığı anlaĢılmakla zaman aĢımını kesen son iĢlem tarihleri dikkate 

alındığında lehe olan 765 sayılı TCK 102/2 ve 104/2 maddeleri gereğince zaman aĢımı süresi 

dolmuĢ olduğu anlaĢılmakla sanıklar Meral BakĢi ve Emin BakĢi hakkında açılan kamu davasının 

CMK 223/8 Maddesi Gereğince DüĢürülmesine karar verilmiĢ,  

Katılan Halkbank Vekili Av. Duygu ġafak tarafından ibraz edilen 01.02.2017 havale 

tarihli dilekçe ile, sanıklar hakkındaki hükmün bozulması istemiyle, dosyanın Ġstanbul Bölge 

Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edilmiĢtir.  

Ancak Ahmet ve Saadet Yıldız kızı, 29.04.1962 Genç Doğumlu, Bingöl Merkez Sancak 

HoĢkar Mah/Köy nüfusuna kayıtlı sanık MERAL BAKġĠ'nin dosyada ve Uyapta mevcut 

adresine, kararın ve istinaf dilekçesinin tebliği amaçlı çıkartılan tebligatın bila tebliğ iade edildiği, 

Sistemden yapılan kontrolde, sanığın sistemde kayıtlı Mernis adresinin AMERĠKA olarak 

göründüğü ancak tebliğe imkan verecek Ģekilde açık bir adresin mevcut olmadığı anlaĢılmakla,  

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın ve Katılan Halk 

Bankası vekilinin Ġstinaf Talebinin  RESMĠ GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra, kararın ve istinaf baĢvurusunun tebliğ edilmiĢ 

sayılacağına,  

Ġlana ait gazetenin mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin karar kesinleĢtikten sonra haksız olan taraftan tahsiline, 

Ġlan olunur.  1952 
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İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2015/945 

Karar No : 2016/405 

Sanıklar : 1 - ANWAR ALREFAI: Mhd Bassam oğlu, Shahınaz'dan olma, 

07.07.1993 Suriye Damascus Doğumlu. Yeni Mahalle Mehmet Akif 

Ersoy Caddesi Çakıray Apt No: 448 (BeĢyol parkı karĢısı) Merkez/Mersin 

adresinde oturur. 

  2 - MAHMOUD ALMASRĠ: Mhd Eıd oğlu, Khaırıeh'den olma, 

09.01.1987 Suriye Damascus Doğumlu. Yeni Mahalle Mehmet Akif 

Ersoy Caddesi Çakıray Apt No: 448 (BeĢyol parkı karĢısı) Merkez/Mersin 

adresinde oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

Suç Tarihi : 20.12.2015 

Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

Karar Tarihi : 31.03.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanıklar hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 

gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 

para cezası ile ayrı ayrı cezalandırılmalarına, sanıklara verilen hapis cezasının mahkumiyetinin 

Kanuni sonucu olarak sanıklar hakkında TCK.nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının 

Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararı göz 

önünde bulundurularak uygulanmasına,. Suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 

maddesi delaletiyle TCK.nın 54/1 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanıkların bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adlarına çıkartılan tebligatların bila ikmal 

iade edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıklardan 

müteselsilen tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği Ġlan olunur. 1465 

————— 
HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2015/171 

Karar No : 2016/166 

Sanık : HALĠL CĠMO: Hamit oğlu, Emine'den olma, 01.01.1981 Suriye Afrin 

Doğumlu. Ġslahiye Ġlçesinde Suriyeli vatandaĢların kaldığı çadır kentte 

oturur. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

Suç Tarihi : 24.03.2015 

Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

Karar Tarihi : 11.02.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 

gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığa verilen hapis cezasının mahkumiyetinin Kanuni sonucu 
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olarak sanık hakkında TCK.nın 53. Maddesindeki hak yoksunluklarının Anayasa Mahkemesinin 

08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı göz önünde bulundurularak 

uygulanmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 13/1 maddesi yollamasıyla 5237 

sayılı TCK.nın 54/1. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği Ġlan olunur. 1466 

————— 
HÜKÜM ÖZETĠ 

Esas No : 2015/319 

Karar No : 2016/54 

Sanık : MUHAMMED MARUF: Muhammed oğlu, Hayriye'den olma, Suriye 

Halep 1987 Doğumlu. ġeyh Adil Mahallesi Konteyner kentte oturur. 

Merkez/Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAġ. 

Suç : 5607 SAYILI YASAYA MUHALEFET 

Suç Tarihi : 04.05.2015 

Suç Yeri : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

Karar Tarihi : 14.01.2016 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında, 5607 

sayılı Yasanın 3/18 fıkrasının son cümlesi yollamasıyla 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi 

gereğince, 5237 sayılı TCK.nın 62, 52/2. maddeleri uyarınca 2 Yıl 6 Ay hapis ve 100,00 TL adli 

para cezası ile cezalandırılmasına. Sanığın 53/1. maddesinde belirtilen ve 53/3. maddesindeki 

kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri dıĢındaki haklardan mahkum 

olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar; 53/3. maddesi gözetilerek 53/1-c maddesi 

uyarınca kendi alt soyları üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından ise koĢullu 

salıverilme tarihine kadar yoksun bırakılmasına, suça konu kaçak sigaraların 5607 sayılı Yasanın 

13/1 maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK.nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar 

verilmiĢtir. 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebligatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay ilgili ceza dairesinde temyiz 

yasa yoluna baĢvurabileceğine 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği Ġlan olunur. 1467 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

ĠRTĠFAK VE ĠNTĠFA HAKKI TESĠSĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Avcılar Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU: 

1 - Avcılar Üniversite Mahallesi 1 pafta 20702 parsel sayılı 1.406,00 m2 alanlı 

Belediyemiz malı taĢınmaz üzerine yapılan ve fiziki durumu %40.95 seviyesinde olan ve yapım 

iĢi devam eden 26.09.2016 tarihinde sözleĢme feshi yapılmıĢ bulunan binanın yapım iĢi maliyeti 

karĢılığında (Maliyet bedeli ödeninceye kadar irtifak ve intifa hakkı bedeli ile 

mahsuplaĢtırılacaktır.) maliyet bedeli ödendikten sonra aylık irtifak/intifa bedeli idare veznelerine 

veya idare hesabına nakden ödenmesi iĢinin 15 (onbeĢ) yıl süreyle irtifak/intifa (Uzun süreli gayri 

ayni hak tesisi) hakkı tesis edilmek suretiyle ve 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu uyarınca ve 

Ģartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek iĢletmeye verilmesi iĢi. 

2 - Ġrtifak ve intifa hakkı tesisi. 

ĠĢin Adı : Ġrtifak ve Ġntifa hakkı tesisi 

Ġlçe : Avcılar 

Mahalle : Üniversite 

Niteliği : 3 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat ve 18 Normal kattan 

oluĢmakta olan bina 

Pafta : 1 

Parsel : 20702 

Parsel alanı : 1.406,00 m2 

ĠĢin tamamlanma ve iĢletmeye 

açılma süresi : 180 gün (6 ay) 

Fiili durumu : Fiziki durumu %40.95 seviyesinde yapılan ince iĢleri 

ve dıĢ cephesi tamamlanmayan bina. 

SözleĢme süre : 15 (onbeĢ) yıl 

Meclis karar Tarih/No : 10.03.2017 tarih, 2017/28 sayılı karar. 

Encümen karar Tarih/No : 14.03.2017 tarih, 163 sayılı karar. 

Tapu Kaydı : Tam 

Takdir Kom. Raporu : 25.01.2017 tarih, E.607/1314859 sayı 

YaklaĢık maliyet bedeli : 18.219.795,87TL + KDV. (Bu bedel ĠnĢaat, Makine 

Tesisatı, Elektrik Tesisatı bedelidir.) 

Aylık Muhammen Ġntifa/Ġrtifak 

Hakkı Bedeli : Aylık: 100.000,00 TL + KDV.  

  Bir Yıllık: 1.200.000,00 TL + KDV. 

Ġntifa/irtifak hakkı ödeme Ģekli : Özel Ģartların Madde 2. Gereği. 

Geçici Teminat Miktarı %3 : (Bir yıllık Muhammen Ġntifa Hakkı Bedelinin 

%3’üdür) 36.000,00 TL 

Ġhale iĢtirak Teminatı %20 : Yıllık bedelin %20 = 240.000,00 TL 

Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu Uyarınca Kapalı 

Teklif Usulü 

Ġhale Ġlan ġekli : Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu  

Ġhale Ġlan Adedi : 2 defa 



26 Mart 2017 – Sayı : 30019 RESMÎ GAZETE Sayfa : 37 

 

Ġhale tarih ve saati : 11.04.2017 tarih, Saat: 10.00'da 

ġartname ve ekleri : Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde 1.000,00 TL 

karĢılığında temin edilecektir.  

Ġlgili Mevzuat ve Tebliğler : 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa 

Ġhalenin yapılacağı yer : Belediye Encümeni, Avcılar Belediye BaĢkanlığı, 

Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi 

No: 1/2   AVCILAR/ĠSTANBUL 

3 - Ġhaleye Katılacaklardan Ġstenilecek Belgeler: Ġhale ilan tarihinden sonara alınmıĢ 

belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, 

tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan 

evraklardan katılımcı sorumludur. 

A - Gerçek kiĢi olması halinde; 

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile Ġkametgâh belgesi (Nüfus Md. 

veya muhtarlıktan) 

2. Ġhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi. 

3. ġartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) 

4. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz Ģartı aranır. 

ve teyit yazılı.)  

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname, 

6. KesinleĢmiĢ Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden 

(yapılandırılmıĢ borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda 

alınmıĢ belge. 

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi 

bilgilerinin belirtilmesi) 

8. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile 

belgelenecektir. 

9. ġartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. 

10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu.  

11. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, 

B - Tüzel kiĢi olması halinde; 

1. Ġlgili Makamlarından alınmıĢ, faaliyet belgesi. 

2. ġirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname, 

3. Tüzel kiĢiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve 

Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi. 

5. Tüzel kiĢilerden her biri için Madde (A)’nın 3 - 4 - 6 - 7 -8 nci bentlerinde belirtilen 

belgeleri ibraz etmek. 
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6. ġartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. 

7. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

8. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi,  

C - Ortak GiriĢim olması halinde: 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, 

nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 

4 - Ġhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek Ģartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez. 

5 - Ġhaleye katılmak isteyenler Ġkinci Ġhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, 

teminatını Avcılar Belediye BaĢkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat Mektubunu 

banka teyit yazısı ile birlikte vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi 

Ģartı aranır.) ġartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını 

yatırmayanlar bu ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 11.04.2017 tarih, Saat 09.00’a 

kadar Avcılar Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne Tekliflerini vererek, katılımcılar 

(Ġhale komisyonu) Ġhale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. 

6 - 2886 sayılı devlet Ġhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, 

Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar, Ġhaleye katılamaz. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine ihale yapılmıĢ bulunur ise ihale bozulur. Teminat bütçeye irat 

kaydolunur. 

7 - Bu iĢ için yapılmıĢ ilan bedelleri sözleĢme esnasında def’aten istekli tarafından 

ödenecektir. 

8 - Ġrtifak/intifa hakkı tesisi ile ilgili her türlü vergi, resim, karar pulu, harç ve diğer 

giderler ile birlikte Yükleniciye/iĢletmeciye aittir. 

9 - Ġdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taĢınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

10 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde ve ġartnamede belirtildiği Ģekilde 

ihalelere katılamayacak olan Ģirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiĢ olsalar dahi 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11 - Ġhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde teminatını yatırıp sözleĢme yapmadıkları 

takdirde geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir. 

12 - Ġhale konusu taĢınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi. 

13 - Ġsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 

kabul edilmez. 

14 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Ġrtifak/intifa hakkı tesisi ihale 

Ģartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

Ġlan olunur. 2601/1-1 
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GAYRĠMENKUL SATILACAKTIR 

Avcılar Belediye Başkanlığından: 

ĠHALENĠN KONUSU: 1 - AĢağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Avcılar Firuzköy 

Mahallesi 7 pafta 6209 parsel sayılı 1713,50 m2 alanlı Belediyemiz malı taĢınmaz Ġmar Planında 

Ticaret + Hizmet alanında kalmakta olup, taĢınmaz 5.654.550,00TL muhammen bedelle, (Bu 

satıĢından doğacak tapu harç, vakfiye vb. giderleri alıcısına ait olmak koĢulu ile) 2886 sayılı ihale 

yasası uyarınca ve Ģartnamesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye 

Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır. 

2 - SATILACAK TAġINMAZ MALIN 

ĠĢin Adı : Arsa satıĢı  

Ġlçe : Avcılar 

Mahalle : Firuzköy 

Niteliği : Arsa 

Ġmar durumu tasdik tarihi : 01.02.2017 tarih, E.986 sayılı yazı ile değiĢiklik olmadığı 

bildirilmiĢtir. 

Pafta : 7 

Ada : - 

Parsel : 6209 

Parsel alanı  : 1713.50 

Tasdik Tarihi/Ölçeği : 1/1000 

Meclis karar Tarih/No : 11.12.2015 tarih, 121 sayılı  

Encümen karar tarih/No : 21.03.2017 tarih, 170 sayılı 

Tapu Kaydı : 13.06.1996/4220 Yev. (tapudaki takyidatlar bilgisi 

dosyasında mevcut) 

Takdir Kom. Raporu : 16.03.2017 tarih, 55873207-1717/1357958 sayı 

Muhammen Bedeli : 5.654.550,00TL  

Geçici Teminat Miktarı %3 : 169.636,50TL 

Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif 

Usulü  

Ġhale Ġlan ġekli : Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu  

Ġhale Ġlan Adedi  : 2 defa 

Ġhale tarih ve saati : 06.04.2017 tarih, Saat: 10.00'da 

ġartname ve ekleri  : Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğünde 500,00TL karĢılığında 

temin edilecektir.  

Ġlgili Mevzuat ve Tebliğler : 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa  

Ġhale komisyonu Toplantı 

yeri ve Ġhalenin yapılacağı 

yer adresi  : Belediye Encümeni, Avcılar Belediye BaĢkanlığı, 

Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi 

No: 1/2 AVCILAR/ĠSTANBUL 

3 - Ġhaleye Katılacaklardan Ġstenilecek Belgeler: Ġhale ilan tarihinden sonara alınmıĢ 

belgelerin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla, istenilen teminat ve belgeleri vermek, 

tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres göstermek, mecburidir. Eksik veya geçerli olmayan 

evraklardan katılımcı sorumludur. 
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A - Gerçek kiĢi olması halinde; 

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile Ġkametgâh belgesi (Nüfus Müd. 

veya muhtarlıktan) 

2. Ġhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi. 

3. ġartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) 

4. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz Ģartı aranır. 

ve teyit yazılı.) 

5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname, 

6. KesinleĢmiĢ Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden 

(yapılandırılmıĢ borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda 

alınmıĢ belge. 

7. Tebligat için adres beyanı (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi 

bilgilerinin belirtilmesi) 

8. Ġhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair sorgulama (internetten) çıktısı ile 

belgelenecektir. 

9. ġartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. 

10. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

11. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, 

B - Tüzel kiĢi olması halinde; 

1. Ġlgili Makamlarından alınmıĢ, faaliyet belgesi. 

2. ġirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname, 

3. Tüzel kiĢiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4. Dernek, Birlik, Vâkıf vb. için ihaleye katılmak üzer yetki belgesi, karar defterinin ve 

Tüzüğün aslı veya Noter tasdikli sureti, yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi. 

5. Tüzel kiĢilerden her biri için Madde (A)’nın 3 - 4 - 6 - 7 -8 nci bentlerinde belirtilen 

belgeleri ibraz etmek. 

6. ġartname ve ekleri ile tüm ihale dokümanların her sayfasının imza edilmesi. 

7. Teklif edilen meblağın rakam ve yazı ile belirtildiği, açık adresli ve imzalı Teklif 

mektubu. 

8. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi,  

C - Ortak GiriĢim olması halinde: 

Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya 

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, 

nominal değerini ve oranını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti. 

4 - Ġhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek Ģartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta 

serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez. 

5 - Ġhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet Ġhale kanununda belirtilen niteliklere haiz 

olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale 

iĢtirak teminatını süresi içinde yatırmak Ģarttır. Ayrıca kanuni ikametgâh sahibi olması gereklidir. 

6 - Ġhaleye katılmak isteyenler Ġkinci Ġhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, 

%3 geçici teminatını Avcılar Belediye BaĢkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat 

Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi Ģartı aranır.) 

ġartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu 

ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 06.04.2017 tarih, Saat 09.00’a kadar Avcılar 

Belediye BaĢkanlığı Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (Ġhale komisyonu) Ġhale 

komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. 
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7 - 2886 sayılı devlet Ġhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, 

Kanun'un 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmıĢ olanlar, Ġhaleye katılamaz. Bu yasağa 

uymayarak girenler üzerine satıĢ yapılmıĢ bulunur ise su satıĢ bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

8 - Bu iĢ için yapılmıĢ ilan bedelleri satıĢ bedelinin tahsili esnasında def’aten istekli 

tarafından ödenecektir. 

9 - Bu satıĢ ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer 

giderler ile birlikte alıcıya aittir. 

10 - Ġdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taĢınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

11 - 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu çerçevesinde ve ġartnamede belirtildiği Ģekilde 

ihalelere katılamayacak olan Ģirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiĢ olsalar dahi 

teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12 - Ġhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satıĢ bedelini yatırmadıkları takdirde 

geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir. 

13 - Ġsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 

kabul edilmez. 

14 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satıĢta ihale Ģartnamesi hükümleri 

uygulanacaktır. 

Ġlan olunur. 2602/1-1 

—— • —— 

49 E1 (49,39 KG/M’LĠK) RAY SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/132747 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

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

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

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

1 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: 

TCDD 7. Bölge Müdürlüğü mıntıkası 21.235 metre istasyon yolları yenilemesinde 

kullanılmak üzere 2.200 ton 49 E1 (49,39 Kg/m’lik - 36 metrelik- Teknik Ģartnameye göre) 

doğrusal kütleye sahip ray satın alınacaktır. 

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

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

belirtilmiĢtir. 

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

Komisyonu BaĢkanlığı - AFYONKARAHĠSAR adresine ihale gün ve saati olan 11/04/2017 günü 

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

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

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

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

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

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2621/1-1 
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E.H. DELĠCĠ YEDEKLERĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığından: 

ĠĢin adı: E.H. Delici yedekleri alımı 4734 sayılı Kanun’un 3/g maddesi kapsamında 

hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/129046 

Dosya No : 1727022 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : BÜLENT ECEVĠT CADDESĠ NO: 125 ZONGULDAK 

b)Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : E.H. Delici yedekleri: 4 kalem 

b) Teslim yeri : TTK. Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal ve Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri Müdürlüğü 

Tesellüm Ambarıdır. / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasına müteakip 120 takvim günü 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 12.04.2017 - 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4-1- Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) ġartnamenin 16 nci maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

i) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 20,00 TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 12.04.2017 ÇARġAMBA günü saat 15.00’a kadar Türkiye 

TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği 

gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden 

idaremiz sorumlu değildir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

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

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1- Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 2599/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 28 KALEM TONLUK OCAK ARABASI VE 5 TONLUK OCAK 

ARABASI YEDEKLERĠ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA 

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/133464 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 - 372.259 47 94 - 84 

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : Satinalma@taskomuru.gov.tr 

 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi - Miktarı: (Ad.) 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

28 Kalem 

Tonluk Ocak Arabası ve 5 Tonluk Ocak 

Arabası Yedekleri 

21.293 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Tonluk ve 5 tonluk ocak arabası yedekleri 90 takvim 

gününde teknik Ģartnamede belirtildiği gibi teslim 

edilecektir. 

c) Teslim tarihi  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 24.04.2017 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya no : 1717015 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4- 1- Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile 

buna iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale Ġdari ġartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) Ġhale Ġdari ġartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b), ( c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4- 2- Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler. 

4-3- ---------- 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5- 1- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif TOA koĢum takımı (komple) ile E-155-7-3 

resim nolu koĢum takımı kilidi ve E-155-7-5 resim nolu kilit pernosu için toplamında en düĢük 

fiyat esasına göre diğer kalemler için en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5- 2- Ġstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5- 3- Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 
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Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 150,00 TL. karĢılığı aynı adreslereden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 24.04.2017 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. 

Ġstekliler ihale konusu TOA koĢum takımı (komple) ile E-155-7-3 resim nolu koĢum 

takımı kilidi ve E-155-7-5 resim nolu kilit pernosu beraber çalıĢtıklarından bir bütün olup bu iki 

kaleme kısmi teklif veremeyeceklerdir. Diğer malzemelerine kısmi teklif verebileceklerdir. Ancak 

her bir iĢ kalemi miktarı için kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - ĠĢ bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir. 

13.1.2- SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 2598/1-1 



26 Mart 2017 – Sayı : 30019 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHTĠYACI OLARAK (59 KALEM) MUHTELĠF ÇELĠK 

MALZEME TEMĠNĠ 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin adı : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Adresi : Satınalma Daire BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No. 125 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 372 259 47 77 

  Faks: 0 372 253 12 73 - 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi: 

Toplam 

miktarı/Kg: 

a) Niteliği, türü ve miktarı 

1-   7 kalem eĢkenar köĢebent (91.720 kg), 

13 kalem yuvarlak karbonlu çelik (27.086 kg), 

14 kalem yuvarlak çelik çubuk (20.065 kg), 

  6 kalem çelik lama (21.730 kg), 

  7 kalem NPI profil (11.989 kg), 

  9 kalem NPU profil (80.706 kg) 

  2 kalem Yuvarlak alaĢımlı çelik (5.300 kg) 

58 Kalem 

(258.596 Kg.) 

 

b) Teslim yeri : Çelik malzemelerin teslim yeri: Bülent Ecevit 

Caddesi’ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve Ġkmal 

Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube 

Müdürlüğü Tesellüm ġefliği Ambarıdır ġefliğidir. 

c) Teslim tarihi : 60 gün 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 17/04/2017 - Pazartesi saat 15:00 

c) Dosya no : 1712014 

d) Ġhale kayıt no : 2017/130643 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: Ġdari ġartnamemizin 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
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b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

d) Ġhale Ģartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname, 

e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale idari Ģartnamesinin 26. maddesinde belirtilen %3 oranında geçici teminat, 

g) Ġhale idari Ģartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilir. Ġsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iĢ kaleminin miktarları için kısmi teklif 

kabul edilmeyecektir.  

j) Ġhale Ģartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler ile Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler ait kriterler Ġdari Ģartnamenin 

55. maddesinde belirtilmiĢtir. 

6 - Firmalar teklifleri ile birlikte TSE uygunluk belgelerini ve ISO Kalite Sistem 

Belgelerini vereceklerdir. Firmalar bu Ģartnamede belirtilen malzemeden yapılmıĢ ürünlerine ait 

mekanik özellikleri ve kimyasal bileĢimleri gösteren (EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test 

raporlarını teklif ile birlikte vereceklerdir. 

Firma teslimatla birlikte ilgili her ürüne ait test sertifikalarını (EN 10204:2004 Tip 3.1’e 

göre Mekanik özellikler ve kimyasal bileĢim) vereceklerdir. 
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7 - Malzemeler ―Malzeme Dağılım Tablosu’’ndaki Müesseselere göre ayrı ayrı 

belirlenerek her Müessese için ayrılmıĢ olarak etiketlendirilip teslim edilecektir. Malzemelerin 

teslimatı ile birlikte muayene ve kabul iĢlemlerine baĢlanabilmesi için firmalar ekli Muayene 

Ġstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri 

ġube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi BaĢkanlığına müracaat 

edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu 

TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir. 

8 - Ġhale, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

9 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 150,00-TL karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler en geç 17/04/2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

11 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme 

düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - SipariĢ miktarlarının yaklaĢık %8 oranına kadar fazlalık veya noksanlık kabul 

edilecektir. 

14 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

17 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

18 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 2600/1-1 
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YEDEK PARÇA ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüz Komatsu Kamyonlarında kullanılmak üzere (16 Kalem) yedek 

parça alımı iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/141325 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı ÇAN/ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0 286 416 2001 - Faks: 0 286 416 3700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüzde çalıĢmakta olan Komatsu 

Kamyon yedekleri (16 Kalem) 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin: 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 19/04/2017 ÇarĢamba saat 15:00 

d) Dosya no : 102-KÇLĠ/2017-0173 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; Çan’da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ 

ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 

2750 41,Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. TR10 

0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 50,00 TL (posta yoluyla 

60,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 19/04/2017 ÇarĢamba günü saat 15.00’e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

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

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 2643/1-1 



26 Mart 2017 – Sayı : 30019 RESMÎ GAZETE Sayfa : 51 

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Ostim Vergi Dairesinin 3420326700 sayılı mükellefi Zirve Grup Petrol Ür. Hırd. ĠnĢ. 

Mad. Yağ Paz. Tic. Ltd. ġti.’nin, 26/09/2014 tarih 2014-A-1162/28 sayılı Vergi Tekniği 

Raporunda tespit edildiği üzere 2010-2011-2012 yıllarında lisanssız dağıtım faaliyetinde 

bulunduğunun tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) 

bendine ve Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına 

aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili 

mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari 

yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma 

ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi 

hükümleri uyarınca ilgili hakkında 14/02/2017 tarihli ve 7443 sayılı Olur kapsamında soruĢturma 

açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 01/03/2017 tarihli ve 292 

sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2624/1/1-1 

————— 

Ulus Vergi Dairesinin 3940450766 sayılı mükellefi Gerkim Boya Yapı Mal. Kim. Mad. 

Taah. Nak. Ele. Amb. San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin, 22/05/2015 tarih 033-B/02 sayılı Sonradan 

Kontrol Raporu, 18/06/2013 tarih 2013-A-1692/25-39 sayılı Vergi Tekniği Raporu (2009-2010-

2011 dönemleri 2012 yılına iliĢkin tespitler de içermektedir.) ve 18/06/2013 tarih 2013-A-

1692/31 (2011 dönemi), 40 (2012 dönemi), 43 sayılı Vergi Ġnceleme Raporları çerçevesinde 

2009-2010-2011-2012 yıllarında lisanssız dağıtım faaliyetinde bulunduğunun tespit edilmesinin 

5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendine ve Petrol Piyasası Lisans 

Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına aykırılık teĢkil ettiği 

değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki 

durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili 

hakkında 14/02/2017 tarihli ve 7442 sayılı Olur kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ 

ve yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 01/03/2017 tarihli ve 293 sayılı SoruĢturma Raporu, 

Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen tebliğ edilememiĢtir. 
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Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin 

Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki 

Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate 

alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 2624/2/1-1 

————— 

10.03.2011 tarih ve MYĞ/3112-2/29123 sayılı madeni yağ lisansı ile faaliyette bulunan 

Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi unvanlı Ģirkete ait tanktan 20.03.2013 

tarihinde alınan numunenin bitkisel yağ esaslı olduğunun ve organik çözücü içermediğin tespit 

edilmesinin ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olması nedeniyle adı geçen Ģirkete iliĢkin 

düzenlenen 31.03.2016 tarih ve 529 sayılı SoruĢturma Raporu ile konuya iliĢkin Denetim Dairesi 

BaĢkanlığının görüĢlerini değerlendiren Kurul 16/02/2017 tarih ve 6927-7 sayılı Kararı ile 

Antalya Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 350.000- TL tutarında idari 

para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir. 

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 350.000-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 

sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın 

tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde 

açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı 

hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı 

aleyhine yetkili Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para 

cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum 

hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde 

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz 

konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2624/3/1-1 

————— 

Kurul’un 16.06.2016 tarihli ve 6346-30 sayılı Kararı; 

03/11/2011 tarihli ve LPG-BAY/941-54/12229 nolu otogaz bayilik lisansı kapsamında 

faaliyet gösteren Avcıoğlu ĠnĢaat Petrol Tekstil Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited 

ġirketi’ne ait tesiste 01/06/2015 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz 

sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri, ve 16.06.2016 tarihli ve 6346-30 sayılı Kurul Kararı uyarınca ġirketiniz 

hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢtir. 
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Bu kapsamda mevzuata aykırılık ile ilgili olarak Kurul Kararı, yukarıda anılan Kanunun 

17 nci maddesi uyarınca yazımız ekinde gönderilmiĢtir. 

Söz konusu aykırılıklarla ilgili olarak 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 inci 

maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci 

maddesi hükümleri uyarınca 16.06.2016 tarihli ve 6346-30 sayılı Kurul Kararı kapsamındaki 

soruĢturma gereği, Yönetmeliğin 22 inci maddesi gereğince düzenlenen 22/11/2016-1788 sayılı 

SoruĢturma Raporu, yazılı savunma alınmak üzere usulüne uygun olarak adı geçen firmanın 

kayıtlarda yer alan adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

 Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca yapacağınız yazılı savunmanızın 

yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte 

olup, süresi içinde gönderilmeyen savunmanızın dikkate alınmayacağının bilinmesi hususu 7201 

sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2624/4/1-1 

————— 

Kurulun 23/06/2016 tarihli ve 6358-16 sayılı Kararı ile ―Güldiken Mahallesi Ortaköy 

Caddesi No: 78 Merkez / KIRġEHĠR‖ adresinde 07/02/2012 tarih ve BAY/939-82/30607 

numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Aspet Lojistik DıĢ Ticaret Petrol 

Turizm Gıda Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi’nin iĢlettiği akaryakıt istasyonunda 

08/06/2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere lisanssız olarak bayilik faaliyetinde 

bulunmak suretiyle 5015 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı 

olduğu ve bu suretle 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) 

numaralı alt bendinde belirtilen ―Lisans almaksızın hak konusu yapılan tesislerin yapımına 

ve/veya iĢletimine baĢlanması ile bunlar üzerinde tasarruf hakkı doğuracak iĢlemlerin yapılması‖ 

fiilini iĢlediği değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat 

karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ―Gündoğdu Mahallesi 

Mustafa Keskin Caddesi Derya Yapı Koop. 25/11 KIRIKKALE‖ adresinde mukim Ömer 

KARADOĞAN hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 03/03/2017 tarihli ve 304 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak 

üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 2624/5/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.00/782 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017-185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2017-3903 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Beylerhan Köyü, Beylerhan Nekropol Alanının I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 14.10.2016 tarih ve 49969645.168.01/2642 sayılı yazısı ve ekleri, faaliyetlerinin 

etkilendiği kurumlardan kurum görüĢlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.11.2016 tarih ve 38092246-64.00/782-2228 sayılı yazısı 

ve eki, istenen kurum görüĢlerinin iletildiği, Ġller Bankası Anonim ġirketi, Mekansal Planlama 

Dairesi BaĢkanlığının 17.11.2016 tarih ve 97880894-203.99-E.28552 sayılı yazısı, Orman ve Su 

ĠĢleri Bakanlığı, Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 22.11.2016 tarih ve 

51091705-611.99-776755 sayılı yazısı ve ekleri, UĢak Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 25.11.2016 tarih ve 52720483-299-E.5530 sayılı yazısı ve eki, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, 2. Bölge Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve 86141515-611/E.285920 sayılı yazısı, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğünün 07.12.2016 tarih ve 

19177542-309.99(05)218577 sayılı yazısı, UĢak Ġl Özel Ġdaresi, Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme 

Müdürlüğünün 20.12.2016 tarih ve 26163249-754-Otomatik/14787 sayılı yazısı, Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.11.2016 tarih ve 38092246-64.00/782-2234 

sayılı yazısı ve eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 21.11.2016 tarih ve 85297090-

170.03.01-E.2555807 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 16.02.2017 tarih ve 742 sayı ile kayıtlı 

rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Merkez Ġlçesi, Beylerhan Köyü, Beylerhan Nekropol Alanının I. (Birinci) derece 

arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin; UĢak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 11.10.2016 tarihli raporlar ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 

1/25000 ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği Ģekliyle belirlenen Beylerhan Nekropol 

Alanının I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; Ģerh konulacak parseller 

listesinin ve tescil fiĢinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 

geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.01/4 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017-185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2017-3906 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Banaz Ġlçesi, Ahad Köyünde yer alan KuĢdemirler Tümülüsünün I. (Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit sınırlarının sayısallaĢtırılması istemine iliĢkin; Kütahya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.12.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.01/4-2435 sayılı 

yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve UĢak Müze 

Müdürlüğü uzmanlarının 16.12.2016 tarihli uzman raporu, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih ve 38092246-165.02-64.01/4-2715 sayılı yazısı ve 

eki, UĢak Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 12.01.2017 tarih ve 85297090-170.03.01-E.96196 

sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 10.03.2017 tarih ve 1067 sayı ile kayıtlı rapor 

okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Banaz Ġlçesi, Ahad Köyünde yer alan, Ġzmir II numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 21.11.1990 tarih ve 1616 sayılı kararı ile taĢınmaz kültür varlığı 

olarak tescil edilen Çeçtepe Tümülüsünün sit sınırlarının sayısallaĢtırılmasına yönelik UĢak Müze 

Müdürlüğü ve Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

yapılan çalıĢma sonucunda hazırlanan 16.12.2016 tarihli rapor doğrultusunda hazırlanan ve 

Çeçtepe Tümülüsünün I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 

1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası ve Ģerh konulacak parseller listesinin onaylanmasına; 

I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 43.06/158 

Toplantı Tarihi ve No : 11.03.2017-186 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 11.03.2017-3916 KÜTAHYA 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Kayı Köyünde yer alan Batakçayır Tümülüsünün 

sayısallaĢtırılmasının istendiği; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 08.12.2016 tarih ve 92 sayılı rapor ve ekleri, Karayolları Genel 

Müdürlüğü, 14. Bölge Müdürlüğünün 17.10.2016 tarih ve 84113134-755.01/E.241895 sayılı 

yazısı ve eki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih 

ve 38092246-165.02.43.06/158-39 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Valiliği, Kadastro Müdürlüğünün 

05.01.2017 tarih ve 65820641 (TavĢanlı)-160.99-E.39903 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 

08.03.2017 tarih ve 1003 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Kütahya Ġli, TavĢanlı Ġlçesi, Kayı Köyünde yer alan, EskiĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.01.2000 tarih ve 1055 sayılı kararı ile I.(Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Batakçayır Tümülüsü sit sınırlarının sayısallaĢtırılması istemine 

iliĢkin; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.12.2016 

tarih ve 92 sayılı raporu doğrultusunda hazırlanan ve Batakçayır Tümülüsünün I. (Birinci) Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarını yeniden düzenleyen öneri 1/25000 ölçekli sit haritası, kadastro paftası, 

Ģerh konulacak parseller listesinin ve tescil fiĢinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit 

sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 64.03/7 

Toplantı Tarihi ve No : 10.03.2017-185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.03.2017-3893 KÜTAHYA 

UĢak Ġli, Karahallı Ġlçesi, Alfaklar Köyü, Alfaklar Höyüğüne ait, Ģerh konulacak parseller 

listesinde oluĢan maddi hatanın düzeltilmesi istemine iliĢkin; Karahallı Kaymakamlığı, Tapu 

Müdürlüğünün 05.01.2017 tarih ve 321244570-105-E.40720 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 

09.03.2017 tarih ve 1027 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

UĢak Ġli, Karahallı Ġlçesi, Alfaklar Köyünde yer alan, Ġzmir II Nolu Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.05.2006 tarih ve 2122 sayılı kararı ile I. (Birinci) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

08.12.2016 tarih ve 3702 sayılı kararı ile I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak sayısallaĢtırılan, 

Alfaklar Höyüğü parsellere Ģerh listesinde ada numarası belirtilmediğinden sehven oluĢan maddi 

hatanın düzeltilmesine; alana iliĢkin yeniden düzenlenen Ģerh konulacak parseller listesinin 

onaylanmasına, karar verildi. 
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