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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/11/2015 tarihli ve 29524 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik
Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkra-
sının (j) bendine ve 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (e), (g)
ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“b) Elektrik Tesisi İşletme Personeli (ETİP) belgesi: Bakanlıkça belirlenen usul ve esas-
lar kapsamında, elektrik üretim tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak yetkili kuruluşlarca dü-
zenlenen eğitimlerde başarılı olan mühendislere verilen belgeyi,

c) Geçici kabul: Ünitenin veya ünitelerin saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin
işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonu ile elektrik piyasasında ticari
faaliyetine devam edebilmesi için Bakanlık ve/veya Bakanlığın yetkilendireceği/görevlendi-
receği ihtisas sahibi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan kabul işlemlerini,”

“e) Kontrol firması  (KF): Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, saha test-
lerine nezaret etmek, tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gere-
ken test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını raporlamak ve Güvenilir İşletme Raporunu ha-
zırlamak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları
ile özel hukuk tüzel kişilerini,”

“g) Ön kabul: Ünite/ünitelerin senkronizasyonu öncesinde KF nezaretinde yapılan saha
test, kontrol ve gerekli rapor işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyo-
nunu müteakip, geçici kabul öncesi elektrik üretim faaliyeti gösterilebilmesi için yapılan kabul
işlemini,”



“ı) Saha testi: Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, ilgili mevzuat ve
standartlara göre sahada yapılması öngörülen senkronizasyon öncesi ve sonrası asgari olarak
yapılması gerekli olan testleri,”

“k) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlen-
dirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili
uyumlaştırılmış standartların belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sektörel
düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmi kabulünü, 

l) Teknik kılavuz: Bakanlık tarafından belirlenerek internet sitesinde ilan edilecek olan,
elektrik üretim tesisinin türü ve teknolojisine göre senkronizasyon öncesi ve sonrası uygula-
nacak test ve kontrol işlemlerinin ve bunlara ilişkin hazırlanan raporların içeriği, formatı, ta-
nımlanmış prosedürleri ve iş akış şemalarını detaylı olarak içeren dokümanı,

m) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
n) Yetkilendirme protokolü: Bakanlık ile kontrol firmaları arasında imzalanacak olan

ve kontrol firmalarının faaliyetleri, nitelikleri, hak ve yükümlülükleri, kontrol firmalarına uy-
gulanacak yaptırımlar ve ilgili diğer hükümleri içeren protokolü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin madde başlığı ile birinci fıkrası aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 

“Yetki devri, görevlendirme ve yetkilendirme”
“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisi

Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi, elektrik üretim tesislerinin
milli menfaatlere ve modern teknolojiye uygun şekilde kurulması ve işletilmesi için gerekli
yükümlülükleri ile ilgili olarak inceleme, tespit, raporlama, proje onay ve kabul işlemlerini;
ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşlarını, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişileri ya da özel hukuk tüzel kişilerini görevlendirmek, yetkilen-
dirmek veya bu tüzel kişilerden hizmet satın almak suretiyle yaptırabilir.”

“(3) Bakanlık; tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, saha testlerine nezaret
etmek, tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gereken test ve uy-
gulamayı yaptırarak sonuçlarını raporlamak ve Güvenilir İşletme Raporu hazırlamak üzere ih-
tisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerini Kontrol Firması  (KF)
olarak yetkilendirebilir.

(4) Geçici kabul öncesinde bir KF ile sözleşme imzalayarak tesis mahallinde KF bu-
lundurma yükümlülüğü bulunan üretim tesislerinin tipi, büyüklüğü ve niteliği Bakanlık tara-
fından belirlenerek internet sitesinde ilan edilir. KF yükümlülüğü bulunmayan üretim tesisle-
rinin kabul işlemleri Bakanlığın olumlu görüşünü almak ve bu Yönetmeliğin KF dışında kalan
hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, ilgili POB’lar tarafından hazırlanan usul ve esaslar çer-
çevesinde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve diğer fıkra
numarası buna göre teselsül ettirilmiştir. 

“(1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen/görevlendirilen ihtisas sahibi kamu kurum ve
kuruluşları haricinde, KF olarak yetkilendirilmek isteyen tüzel kişilerin 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre Türkiye’de kurulması ve tescil edilmiş olması zorun-
ludur. Söz konusu tüzel kişiler;

a) Son ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshasını ya da Ticaret
Sicili Memurluğundan alınan ortaklık teyit belgesi suretini,

b)  Teknik Kılavuz kapsamında akredite olmak için TÜRKAK’a yapılan başvuru tari-
hinden itibaren, bir yıl içerisinde akreditasyon işlemlerini tamamlayacağını belirten ve tüzel
kişiyi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanan taahhütnameyi, 

Sayfa : 2                                 RESMÎ GAZETE                                 14 Nisan 2017 – Sayı : 30038



c) TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında elektrik üretim tesisleri muayeneleri,
tahribatsız muayene, boru hatları, basınçlı kaplar, YG ekipmanları, topraklama, katodik koruma
ve benzeri konuların herhangi birinde sahip olduğu A tipi muayene kuruluşu belgesi suretini,

ç)  Elektrik üretim/iletim/dağıtım tesisleri, petrokimya tesisleri, rafineri, petrol/doğalgaz
iletim boru hatları veya gemi/tersanecilik sektörüne ilişkin fabrika ve/veya saha testlerine ne-
zaret edilmesi, sahada kontrollük/gözetmenlik ve kabul işlemleri konularından en az birinde
tüzel kişi/şirket ortağı ve çalışanlarına ait deneyim belgeleri suretlerini,

istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlığa sunarlar.
(2) Başvuru dosyası içerisinde bulunması gereken bilgi ve belgeler Bakanlıkça belirle-

nerek internet sitesinde duyurulur. Bakanlık bu Yönetmelik kapsamında yapılan başvuruları
değerlendirir ve uygun gördüğü başvuru sahipleri ile protokol imzalayarak bunları yetkilendirir.
Bakanlık tarafından uygun bulunmayan başvurular, iade gerekçelerini içeren bir yazı ile baş-
vuru sahibine iade edilir ve yetkilendirilmeyen başvuru sahipleri herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.

(3) Bakanlık tarafından başvuru evrakları yeterli görülen başvuru sahiplerinin yetki-
lendirilebilmesi için Bakanlık ve KF arasında Yetkilendirme Protokolü imzalanır. KF tarafından
yürütülecek olan hizmetlere ilişkin diğer hususlar yetkilendirme protokolünde belirtilir. İhtiyaç
duyulması halinde Yetkilendirme Protokolü kapsamına sonradan dahil edilecek konular ek pro-
tokoller ile düzenlenebilir.”

“(4) KF, Teknik Kılavuza göre yaptığı akreditasyon başvurusunun TÜRKAK tarafından
kayıt altına alındığını belgeleyen başvuru formu suretini Bakanlığa sunmadan önce hiçbir li-
sans/tesis sahibiyle sözleşme imzalayamaz. Akreditasyon sürecinin ilerleyişi ile ilgili olarak
TÜRKAK ön değerlendirme raporu, akreditasyon sözleşmesi, denetim planı ve benzeri gibi
hususlarda gerekli bilgilendirmeler KF tarafından üç ayda bir periyodik olarak yapılır. Akre-
ditasyon süreci ile ilgili olumsuzluk halinde KF’nin yetkisi olumsuzluk giderilene kadar askıya
alınır. KF’nin yetkilendirildiği tarihten itibaren bir yılın sonunda, akreditasyon süreçlerindeki
ilerleme durumunu gösteren TÜRKAK’ın nihai görüşleri dikkate alınarak yetkilendirme süresi
uzatılır ya da protokol yenilenmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 6/A maddesi eklenmiştir.
“Kontrol firmalarına uygulanacak yaptırımlar
MADDE 6/A – (1) Gerekli görülmesi halinde KF bu Yönetmelik kapsamındaki faali-

yetleriyle ilgili olarak Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılacak denetimlerde protokol hü-
kümlerine ve ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde, KF aykırılıkların giderilmesi ko-
nusunda ihtar edilir, söz konusu aykırılıkların istenen süre içerisinde giderilmemesi halinde
tekrar yazılı ihtar verilir. Bu şekilde aynı olayla ya da farklı olaylarla ilgili olarak üç yıl içeri-
sinde üç ayrı ihlal sonucu üç yazılı ihtar verilmesi durumunda, protokol tek taraflı olarak Ba-
kanlıkça feshedilerek yetkisi iptal edilir.

(2) Teknik Kılavuz kapsamında alınan akreditasyon belgelerinden herhangi birisine iliş-
kin olarak TÜRKAK tarafından faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan veya akreditasyonuna son
verilen KF’nin protokol kapsamındaki yetkisi askıya alınır veya iptal edilir. 

(3) Yetkilendirme Protokolü; süresinin bitiminde veya yetkili KF’nin iflası, ticari faa-
liyetinin sona ermesi halinde kendiliğinden sona erer. KF, protokol kapsamındaki faaliyetini
sona erdirmek istemesi halinde yazılı olarak Bakanlığa başvurur. Bu başvuru kapsamında
KF’nin protokolü sona erdirmek istediği tarih itibarıyla ne tür yükümlülükler taşıdığının ve bu
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ne tür tedbirlerin öngörüldüğünün belirtilmesi de zo-
runludur. Sona erdirme talebi hakkında alınacak karar için ihtiyaç duyulması halinde ilgili
KF’den ilave bilgi ve belgeler istenebilir.
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(4) KF’nin yetkisinin askıya alınması, sona erdirilmesi veya iptal edilmesi durumunda
söz konusu KF’nin sahada yapmakta olduğu iş sona erer. Söz konusu işlerin nasıl tamamlana-
cağına ilişkin hususlar Yetkilendirme Protokolünde düzenlenir. Bu durumda askıya alma, sona
erdirme ve iptal etme tarihine kadar yapmış olduğu işler ve düzenlediği raporlara ilişkin KF’nin
her türlü sorumluluğu devam eder.

(5) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık tarafından yetkilendirilen, yetkisi askıya alı-
nan, iptal edilen ya da sona eren kontrol firmaları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir.

(6) Yetkisi iptal edilen KF, iptal kararının alındığı tarih itibarıyla en az üç yıl boyunca
yeniden yetkilendirme başvurusunda bulunamaz.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Lisans/tesis sahibi, üretim tesisinin yapımının tamamlanmasını müteakip senkro-
nizasyon öncesi test ve kontrol işlemlerinin başlangıcından itibaren geçici kabulün tamamlan-
masına kadar geçen süreyi kapsamak üzere, KF ile sözleşme imzalamak ve bu hususu Bakan-
lığa bildirmekle yükümlüdür. 

(2) Sahada yapımına nezaret edilen testler ve kontrol faaliyetlerine ilişkin raporlar KF
tarafından hazırlanır.  Bu raporlar; KF yetkili personeli, elektromekanik teçhizat testlerinde yer
alan imalatçı/tedarikçi uzman personeli ve lisans/tesis sahibi tüzel kişiliği temsile yetkili kişi-
lerle birlikte imzalanır. Bu raporların birer kopyası lisans/tesis sahibi tarafından tesis mahallinde
muhafaza edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağı-
daki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Ön kabulün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-3(a)’da
yer alan ön kabul belgesi; ilgili sistem operatörü, piyasa işletmecisi, EPDK, Valilik ve POB’a
Ek-1(a)’da yer alan dilekçe ile gönderilir. Ön kabul belgesiyle birlikte, ünite/üniteler şebekeyle
senkronizeyken yapılacak test ve kontrollere ilişkin zaman programı KF ve lisans/tesis sahibi
tarafından hazırlanarak ilgili sistem operatörüne sunulur. Söz konusu testlerin yapılması sıra-
sında can, mal, çevre ve şebeke emniyeti açısından mülki idareye ve ilgili sistem operatörüne
gerekli bilgilendirmeler KF ve lisans/tesis sahibi tarafından yazılı olarak yapılır.”

“(3) Ön kabul belgesi 6 ay geçerlidir. Ön kabul tarihinden itibaren 6 ay içerisinde geçici
kabulü yapılmayan ünitenin/ünitelerin, 6 aylık süreden sonra geçici kabulü yapılıncaya kadar
ürettiği enerji için ilgili merci tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Bu durumda lisans/tesis
sahibi uğrayabileceği zarardan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.”

“(4) Ön kabul yalnızca, bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici kabul öncesinde KF
yükümlülüğü bulunan tesisler için geçerlidir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 10/A maddesi eklenmiştir.
“Elektrik üretim bedeli
MADDE 10/A – (1) Tesisin ön kabul tarihinden itibaren geçici kabul yapılarak işlet-

meye alınacağı tarihe kadar geçen en fazla 6 aylık sürede, KF gözetiminde test ve kontrol ama-
cıyla üretilen elektrik için yapılacak ödemelere ilişkin hususlar ile tarifeler ilgili kurum/kuru-
luşlarca düzenlenir.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılacak tesisler için, geçici kabul tari-
hinden itibaren en geç üç yıl içinde lisans/tesis sahibi;  kamu kurum/kuruluşları ile yapılan an-
laşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ve bu belgelerden
TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 ve TS EN ISO 50001 sistem belgele-
rinin geçerliliğini sürekli sağlamakla yükümlüdür.
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(2) Geçici kabulü bu fıkranın yürürlük tarihinden önce yapılmış olan tesisler için, bu
fıkranın yürürlük tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde lisans/tesis sahibi; kamu kurum/ku-
ruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamam-
lamak ve bu belgelerden TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 ve TS EN
ISO 50001 sistem belgelerinin geçerliliğini sürekli sağlamakla yükümlüdür.” 

“(3) TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 ve TS EN ISO 50001 sis-
tem belgeleri, toplam kurulu gücü 10 MWe ve üzerinde olan elektrik üretim tesisleri için aranır.
Bakanlık gerekli görmesi durumunda tesis tipine ve niteliklerine göre, bu maddede ifade edilen
sistem belgelerinin isteneceği toplam kurulu güç limitini değiştirebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş, fıkra nu-
maraları buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin mevcut beşinci fıkrasının (b) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) KF,  yetkisi kapsamındaki işleri yürütürken,
a) Gerekli niteliklere sahip ilgili personeli sahada bulundurmaktan, tesisin onaylı pro-

jelerine uygunluğundan, saha testlerinin tanımlanan prosedürler uyarınca yapılması ve ön ka-
bulün uygun olarak gerçekleştirilmesinden, raporların eksiksiz ve doğru olarak düzenlenme-
sinden, 

b) Görevlerini yerine getirmek için teknik bilgiye, yeterli ve uygun deneyime, yeterli
teknik ve meslekî eğitime sahip personel bulundurmak ve bu personelin mesleki bilgi ve yete-
neklerini sürekli güncel tutmak amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamaktan,

c) Personelin; ilgili standartlar hakkında yeterli bilgi ve kavrayışa, gözlem ve test so-
nuçlarına ilişkin belge, kayıt ve raporları hazırlama kabiliyetine sahip olmalarını sağlamaktan, 

ç) Yürüttüğü faaliyetlerdeki riskleri kapsayacak nitelikte meslekî sorumluluk sigortası
yaptırmaktan,

d) İdarecilerinin ve personelinin tarafsızlığını sağlamaktan ve yürüttükleri faaliyetler
sırasında edindikleri bilgilerin gizliliğini ve fikri mülkiyet hakkı kapsamındaki bilgileri koru-
malarını temin etmekten,

sorumludur.”
“(2) KF, idarecileri ve personeli, kontrollük hizmetlerini yapacağı tesis/lisans sahibi

şirketlere ortak olamaz. Kendisi, idarecileri ve personeli; üretim tesisinin tüm ekipman, boru-
lama, elektrik donanım ve kontrol sistemlerinin imalatı, alım/satımı, pazarlanması, inşası, ku-
rulumu ve kullanılmasında doğrudan yer alamaz veya bu faaliyetleri gerçekleştirenlerin tem-
silcileri olamaz ve yapacağı kontrollük faaliyetlerine ilişkin kararlarının bağımsızlığını ve mes-
leğin gereklerini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyet içinde bulunamaz.”

“b) Tesisin can, mal, çevre emniyetinin sağlanmasından ve tesisin yapım süreci, ön/ge-
çici kabul aşamaları, işletme ve bakımı sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönünden her
türlü önlemi almaktan,”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) POB’lar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, kabul işlemlerine
ilişkin usul ve esaslar belirleyerek, Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip yayımla-
yabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin belirsizlik ya da aksaklık ortaya çıkarsa
Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Geçici kabulü 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik

Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan ve bu Yönetmelik kapsamında bulunan
tesisler için, geçici kabulün tamamlanmasından itibaren bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.”
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MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Atıflar
MADDE 22 – (1) 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik

Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde 1kV ve üstü gerilim seviyesinden bağlı elektrik üretim tesis-
lerine yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamında öngörülen yetkilendirme işlemleri de dahil gerekli dü-
zenlemeler tamamlanana kadar, elektrik üretim tesislerine ilişkin geçici kabul işlemleri 7/5/1995
tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hü-
kümlerine göre yürütülebilir.”

“(4) Geçici kabul öncesinde KF yükümlülüğü bulunmayan tesislerin geçici kabul iş-
lemlerine ilişkin olarak ilgili POB’lar tarafından hazırlanacak olan usul ve esaslar yayımlanana
kadar, söz konusu tesislerin geçici kabulü bu Yönetmeliğin KF dışındaki hükümleri ve 7/5/1995
tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin
ilgili hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

“(1) ETİP eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esaslar 1/1/2018 tarihinden
önce Bakanlık tarafından yayımlanır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“Teknik kılavuz öncesi KF yetkilendirmesi
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen Teknik Kılavuz

yayımlanana kadar geçecek sürede yapılacak KF yetkilendirmelerinde, Kontrol Firması olmak
için başvuru yapan özel hukuk tüzel kişileri 6 ncı maddede belirtilen belgeler ile birlikte tür-
bin/motor, jeneratör, buhar kazanı, fotovoltaik modüller/paneller, YG ekipmanları veya benzeri
elektrik üretim tesislerine ilişkin ana ekipmanlarla ilgili (TS) EN ISO/IEC 17065 standardına
göre ürün belgelendirme belgesi suretlerini sunarlar. 

(2) Bu geçici madde kapsamında başvuru yapan özel hukuk tüzel kişilerinin kendisi ya
da asgari %50’nin üzerindeki pay sahibi ortağı olan tüzel kişi, ulusal veya uluslararası bir uy-
gunluk değerlendirme kuruluşunun temsilcisi veya şubesi ise bu ilişkiyi belgelemek ya da tek-
nik yeterliliğini teyit eden yazılı beyan sunmak şartıyla, söz konusu uygunluk değerlendirme
kuruluşuna veya bu kuruluşun şube ve temsilciliklerine ait birinci fıkrada istenen akreditasyon
belgeleri ile başvuru yapabilir.

(3) Bu geçici madde kapsamında yetkilendirilecek olan KF’ler de Teknik Kılavuzun
yayımından itibaren bir yıl içerisinde Teknik Kılavuza göre akreditasyonlarını tamamlamakla
yükümlüdür. Teknik Kılavuza akredite olma süreci ile ilgili 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında
belirtilen yol izlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki Ek-3(a) Ön Kabul Belgesinin dağıtım lis-
tesine “piyasa işletmecisi” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin ekindeki Ek-4(b) ekteki şekilde değiştirilmiştir. 
MADDE 19 – Bu Yönetmelik 1/4/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

6/11/2015 29524

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

3/12/2016 29907

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 14 Nisan 2017 – Sayı : 30038



14 Nisan 2017 – Sayı : 30038                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 7



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

YURTDIŞI VATANDAŞLARA BURS VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti

vatandaşlarına ve 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci mad-
desi kapsamındakilere yönelik yurt içinde ve yurt dışında burs verilmesine ilişkin usul ve esas-
ları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaş-

larına ve 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamındakilere yönelik yurt içinde veya yurt
dışında en az yükseköğretim seviyesinde eğitim, araştırma, uzmanlık bursu verilmesini ve burs-
lulukla ilgili işlemlere dair usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve

Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dör-
düncü fıkrası, 8 inci maddesi ile 28 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Burs başvurusunda bulunan kişiyi,
b) Bakan: Başkanlığın bağlı olduğu Bakanı,
c) Başkanlık: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığını,
ç) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim ve/veya araştırma desteği olarak ya-

pılacak ayni veya nakdi ödemeyi,
d) Burs programı: Burs çeşitlerine uygun olarak ihtiyaçlar çerçevesinde düzey, alan,

bölüm ve ülkelere göre başvuru koşulları değişebilen, çerçevesi Kurul tarafından belirlenen
programları,

e) Burs durdurma: Bursiyerin bursluluğunun araştırılması gerektiği durumlarda Burs-
luluk statüsü kaybedilmeksizin burs ödemesine ara verildiği durumu,

f) Burs iptali: Bursiyerin bursluluk statüsünün sona erdirilmesini,
g) Bursluluk taahhütnamesi: Yükümlülükleri ve bursluluk şartlarını belirten ve burs-

landırmaya uygun bulunan adaylar tarafından imzalanan belgeyi,
ğ) Bursiyer: Burslandırılması uygun görülen kişiyi,
h) Eğitim kurumu: Burs verilmesi uygun görülen kişilerin eğitim aldıkları kurumu,
ı) Kurul: Burs programları, planlama ve stratejileri belirlemeye yetkili Burs Planlama

Kurulunu,
i) Öğretim yılı: Bursiyerin öğrenim gördüğü eğitim kurumunda her eğitim yılı için eği-

tim döneminin başlangıç ve tamamlanması arasında geçen süreyi,
j) Sekretarya: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Yurtdışı Vatandaşlar

Daire Başkanlığında oluşturulan sekretaryayı,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kurul

Kurulun teşkili ve görevleri
MADDE 5 – (1) Burslarla ilgili temel stratejileri belirlemek ve yıllık planlamaları yap-

mak üzere Burs Planlama Kurulu oluşturulur.
(2) Kurul Başkanı, Başkanlığın bağlı olduğu Bakandır.
(3) Kurul; Bakan, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı, Dışişleri, Maliye ve

Milli Eğitim Bakanlıklarının ve Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili birimlerinden en az genel
müdür düzeyinde birer temsilcisinden oluşur. Kurul toplantılarına, Kurul Başkanı tarafından
gerekli görülmesi hâlinde diğer kurumlardan da temsilci çağrılabilir.

(4) Kurul, yılda en az bir kez toplanır. Kurul, gerekli hallerde Bakanın çağrısı ile ola-
ğanüstü toplanabilir.

(5) Burs program ve kontenjanları, Sekretarya tarafından hazırlanan rapor ve ilgili ku-
rum görüşleri dikkate alınarak Kurul tarafından belirlenir.

(6) Kurul burs miktarlarını ve sürelerini belirler.
(7) Kurul kararları Sekretarya tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontenjan, Başvuru, Burs Çeşitleri, Bursluluk İşlemleri

Kontenjan ve planlama
MADDE 6 – (1) Sekretarya tarafından kontenjan belirleme ve planlamaya esas teşkil

etmek üzere, ülke ya da konulara göre burslarla ilgili ihtiyaçlar ve öncelikleri belirten bir rapor
hazırlanır. Hazırlanan rapor her yılın ilk toplantısı öncesinde Kurula sunulur.

(2) Her yıl burslar için tahsis edilecek kontenjanlar; ihtiyaçlar, öncelikler ve bütçe im-
kânları çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri dikkate alınarak Kurul ta-
rafından belirlenir.

Burs verilecek adaylar
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki burslar, genel ilke olarak yurt dışında

yerleşik olan ve ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış adaylara yöneliktir.
(2) Burslar, bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartları taşıyan ön lisans, lisans,

yüksek lisans, lisans sonrası uzmanlık eğitimi ve doktora düzeyinde kayıtlı olan adaylara, dok-
tora sonrası bir üniversitede akademik danışman nezaretinde çalışma yapan araştırmacılara,
akademisyenlere, mesleki yeterliliğe yönelik eğitim programlarına kayıtlı olanlara verilir.

(3) Uzaktan, yaygın ya da yarı zamanlı bir eğitim programına kayıtlı olanlarla, Kurul
tarafından belirlenen başvuru kıstaslarını sağlamayanlara burs verilmez.

Burs çeşitleri
MADDE 8 – (1) Burs çeşitleri aşağıdaki şekildedir:
a) Teşvik Bursu: Yurt içinde veya yurt dışında Kurul tarafından Başkanlığın amaçları

çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlara ilk defa kayıt yaptıran ve burs verilmesi uygun
görülen adaylara yine Kurul tarafından belirlenen miktar ve sürelerde karşılıksız nakdi ödeme
yapılır.

b) Tez ve Araştırma Bursu: Bu Yönetmelik çerçevesinde, belirlenen alanlarda araştırma
yapan, yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü programına kayıtlı adaylara, öğrencilere veya
doktora sonrası akademik çalışma yapan araştırmacılara ve akademisyenlere Kurul tarafından
belirlenen miktar ve sürelerde nakdî destek sağlanır.
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c) Üstün Başarı Bursu: Çerçevesi Kurul tarafından belirlenen üstün başarılı öğrencilere
verilecek ayni ve/veya nakdi destekleri kapsar.

ç) Uzmanlık Bursu: Mesleki yeterlilik, sertifika ve uzmanlık eğitimleri çerçevesinde
verilen destekleri kapsar.

(2) Kurul kararı ile başka burs çeşitleri belirlenebilir.
Başvuruların alınması

MADDE 9 – (1) Başvurular, herkesçe ulaşılabilir bir şekilde, kolay ve anlaşılabilir bir
yöntemle duyurularak, burs ilanında belirtilen şartlar uyarınca elektronik ortamda alınır.

(2) Burs başvurusu ile ilgili bilgiler ve başvuruda bulunacaklardan istenen belgeler Baş-
kanlığın internet sitesinde, dış temsilciliklerde ve gerekli görüldüğünde basın organları aracı-
lığıyla ilan edilir.

(3) Başkanlık gerekli görülen hallerde adaydan başvurusu ile ilgili ek bilgi ve belge ta-
lep edebilir.

Başvuru değerlendirme

MADDE 10 – (1) Başvuru değerlendirmeleri Sekretarya tarafından yürütülür.
(2) Başvurular burs programının önceliği, adayın eğitim geçmişi, başarı durumu, gelir

düzeyi, burs programına uygunluğu ve kontenjanlar çerçevesinde, sunulan bilgi ve belgeler
esas alınarak değerlendirilir.

(3) Başvuru değerlendirmeleri ön inceleme, uzman değerlendirmesi ve mülakat olmak
üzere üç aşamalı bir şekilde yapılır.

(4) Ön inceleme ve uzman değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylarla müla-
kat yapılır. Mülakatlar yurt içinde veya yurt dışında belirlenmiş mülakat merkezlerinde yüz
yüze veya görüntülü görüşme yöntemi ile yapılır.

(5) Mülakatlar neticesinde burslandırılması uygun görülen adaylara Bakan oluru ile
burs tahsisi yapılır.

Bursun başlatılması ve yenilenmesi

MADDE 11 – (1) Burslar, bursluluk taahhütnamesinin imzalanması ve adayın burs tek-
lifinde yer alan eğitim kurumuna kayıt yaptırması veya tez/araştırma teklifinin danışman tara-
fından yazılı olarak onaylanması hâlinde başlatılır.

(2) Burslar, öğrencinin asgari eğitim süresi içinde eğitimine devam ediyor olması, burs
başvuru ve başarı şartlarını sağlaması koşulu ile bursiyerden istenen bilgi ve belgeleri bursun
devamı talebini içeren bir dilekçe ile Başkanlığa iletmesi hâlinde yenilenebilir.

(3) Bursun yenilenmesine ilişkin karar ilgili ülkedeki öğretim yılı başlamadan bursiyere
bildirilir.

Aday ve bursiyer yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Aday, başvuru ve evrak teslimi aşamasında sunduğu bütün bilgi ve
belgelerin doğruluğundan sorumludur.

(2) Aday veya bursiyer, Başkanlığa yaptığı burs başvurusundaki beyanında sonradan
meydana gelen eğitim hayatı ile ilgili adres, eğitim kurumu gibi değişiklikleri ve sonradan hak
kazandığı burs ve kredileri otuz gün içerisinde yazılı olarak Başkanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(3) Burslandırılması uygun görülen aday burs ödemeleri başlamadan önce bursluluk
taahhütnamesi imzalar. Adayın 18 yaşından küçük olması hâlinde bursluluk taahhütnamesi
adayın velisi veya vasisi tarafından imzalanır.
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(4) Bursiyer, eğitim ve başarı durumunu gösterir belgeleri Başkanlığa bildirmekle yü-

kümlüdür.

(5) Araştırma ve tez yükümlülüğü olan bursiyer izleme raporlarını 6 aylık dönemler

hâlinde Başkanlığa iletir; tezin ya da araştırmanın tamamlanmasının ardından tez ya da araş-

tırmanın üç nüshasını Başkanlığa sunar. Başkanlık bursiyerin araştırmasında kullandığı anket,

istatistik gibi verileri çalışmalarında kullanmak üzere talep edebilir.

(6) Bursiyer, Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, eksiksiz ve

doğru bir şekilde sunmakla yükümlüdür.

(7) Bursiyer, öğrenimini kesintisiz ve başarıyla tamamlamak için gerekli özeni göster-

mek ve eğitim kurumlarında devam zorunluluğuna ilişkin kurallara uymakla yükümlüdür.

(8) Bursiyer, eğitiminin devamına engel teşkil eden bir durum ortaya çıkması halinde,

bu durumu otuz gün içinde bildirmek ve durumunu kanıtlayan belgeleri Başkanlığa sunmakla

yükümlüdür.

Burs tahsisi ile ilgili itirazların incelenmesi

MADDE 13 – (1) Burs verilmesi veya bursunun yenilenmesi uygun görülmeyenler,

burs tahsis listesinin ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde durumunun yeniden ince-

lenmesini yazılı olarak talep edebilir. Başkanlık ilgili talebi inceleyerek cevabı yazılı olarak

veya elektronik ortamda bildirir.

Burs ödemeleri

MADDE 14 – (1) Bursiyere Kurul tarafından her bir burs programı ve burs düzeyi için

belirlenen miktarda ödemeler aylık, üçer aylık ya da altışar aylık olarak bursun tahsis edildiği

eğitim ve öğretim süresi boyunca Başkanlık tarafından yapılır. Bursun periyodu Başkanlık ta-

rafından belirlenir.

(2) Burs ödemelerinde para transfer ücreti gibi masraflar çıkması hâlinde bu masraflar

burs miktarından mahsup edilir.

(3) İlgili ülke mevzuatı gereğince gerekli mercilere bildirim yapılması ile burstan ya-

pılacak her türlü vergi ve benzeri kesintiye ilişkin sorumluluk ve yükümlülük bursiyere aittir.

Belge ve durum araştırması

MADDE 15 – (1) Başkanlık, gerekli görmesi durumunda bursiyerlerin belge veya du-

rumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda 18 inci madde çerçevesinde bursluluğun iptalini

gerektirecek bir hususun tespit edilmesi hâlinde burs iptal edilir.

Takip ve danışmanlık işlemleri

MADDE 16 – (1) Bir yükseköğrenim kurumuna kayıtlı olarak ders almakta olan bur-

siyerlerin akademik başarı ve devam durumları, transkript ve öğrenci belgesi gibi dokümanlar;

tez ve araştırma yükümlülüğü olanların ise Başkanlıkça belirlenen formata uygun olarak ha-

zırlayacakları izleme raporları dönemler hâlinde bursiyer tarafından Başkanlığa sunulur.

(2) İstenilen belgeleri sunmayanların bursları durdurulur. Başkanlıkça belirlenen ek

süre içerisinde gerekli belgelerin sunulmaması halinde burs iptal edilir.

(3) Tez ve araştırma yapmakla yükümlü olanlara izleme raporlarını incelemek ve gerekli

rehberliği yapmak üzere Başkanlık danışman belirleyebilir. Belirlenen danışmanlara Başkanlık

tarafından ücret ödenebilir.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bursun İptali ve Geri Alınması

Genel esas
MADDE 17 – (1) 5978 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında adayların Başkanlık

tarafından belirtilen miktar ve sürelerde burslarının devamlılığı esastır. Ancak Başkanlık burs-
luluk durumu ile ilgili şartların değerlendirilmesi sonucunda bursun iptaline karar verebilir. Bu
Yönetmelik kapsamında bursunun kesilmesine karar verilen bursiyer Başkanlığa karşı hak
iddia edemez.

Bursun iptali
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında;
a) Kayıtlı olduğu eğitim kurumundan başarısız olduğu bildirilen veya tespit edilenlerin,
b) Kayıtlı bulunduğu eğitim kurumundan mücbir sebep halleri ve değişim programları

hariç bir yarıyıldan fazla izin alan veya kayıt donduranların,
c) Burs hakkından feragat edenlerin,
ç) Burs almakta iken kayıtlı olduğu eğitim kurumundan ayrılan veya ilişiği kesilenlerin,
d) Eğitim kurumu herhangi bir nedenle kapatılan, başka eğitim kurumunda eğitimine

devam ettiğini belgelemeyenlerin,
e) Yanlış bilgi ve belge beyanında bulunduğu tespit edilenlerin,
f) Taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı haklarında 6 ay hapis veya ağır hapis

cezası ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunanların,
g) Eğitim kurumundan üç aydan fazla uzaklaştırma cezası alanların,
ğ) Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyette bulunduğu ya da Türkiye Cumhuriyeti ta-

rafından terör örgütü olarak tanımlanan kuruluşlar ile ilişkisi tespit edilenlerin,
h) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin,
bursu iptal edilir.
(2) Burs almakta iken herhangi bir özel kurum, kuruluş veya kişiden burs veya kredi

almaya başlayan bursiyerlerin bursunun devam edip etmemesine Başkanlık karar verir. Bursiyer
bu durumu otuz gün içerisinde Başkanlığa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

(3) Bursu iptal edilen bursiyerler yazılı olarak veya elektronik ortamda burslarının iptal
edildiğine dair bilgilendirilir.

Haksız ödenen burs miktarının geri alınması
MADDE 19 – (1) Yanlış bilgi ve belge sunarak burslandırılan veya bursun iptalini ge-

rektiren bir durumu bildirmeyerek burs almaya devam eden bursiyerlere yapılan haksız öde-
meler genel hükümler çerçevesinde geri alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, bu Yönetmelikte

belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli kararları almaya Başkanlık yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar

Başkanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER

DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Merkezi Mü-

dürü ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdür Yardımcısı kadrolarında görev yapan personel zorunlu

yer değiştirme suretiyle atamaya tabidir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve

eki EK-3 Hizmet Bölgeleri Cetveli ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye’nin sosyal, kültürel, ulaşım, coğrafi ve ekonomik şartları ile hizmet ge-

rekleri dikkate alınmak suretiyle iller beş hizmet bölgesine ayrılmıştır. Hizmet bölgeleri bu

Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-3 sayılı Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilmiştir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin son

cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın  (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ancak, aynı bölge içerisindeki farklı illerde yer alan hizmet alanlarına yapılan atamalarda ça-

lışma süresi iki yıldan az olamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce 6 ncı maddede belir-

tilen görevlerde bulunanların, bu maddenin yayımı tarihinden önce bir ilin farklı hizmet böl-

gelerinde geçen süreleri, görev yapılan yer daha önce hangi hizmet bölgesinde yer alıyor ise o

hizmet bölgesinden sayılır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

27/6/2012 28336

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 16/10/2012 28443
2- 20/6/2013 28683
3- 28/2/2015 29281
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Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/3/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Yargıtayda, Bölge Adliye Mahkemelerinde veya Bölge İdare Mahkemelerinde görü-
lecek duruşmalı işlerde ayrıca, Ankara'ya veya Bölge Mahkemesinin bulunduğu ile gidiş-geliş
ücreti ödenir. Adli yardımdan yararlananın veya vekilinin talebi halinde Ankara veya Bölge
Mahkemesinin bulunduğu il barosundan görevlendirilecek avukat aracılığı ile duruşma takip
edilebilir. Ödenecek yol ücreti, 400 kilometreden daha yakın (400 kilometre dâhil) mesafeler
için otobüs veya birinci sınıf tren bileti; 400 kilometreden daha uzun mesafeler için ekonomi
sınıfı uçak, otobüs veya birinci sınıf tren bileti ile kullanılan ulaşım aracının kalkış ve varış is-
tasyonları ile ev, işyeri veya hizmetin verileceği kurum arasındaki transfer için yapılan mutat
giderlerini kapsar. Avukatın özel aracı ile seyahat etmesi gibi durumlarda ödenecek ücret mutat
ulaşım araçlarına göre belirlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yü-

rütür.
—— • ——

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ UZLAŞMA SAĞLAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; taraflar arasında ortaya çıkacak uyuşmazlıkları

19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35/A maddesi hükmüne göre uyuşmazlık
çözüm yöntemlerinden olan uzlaşma yöntemiyle kısa sürede ve en az masrafla çözmek için
uygulanacak usul ve esasları belirlemek üzere düzenlenmiştir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesinin uygulanmasına

ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 1136 sayılı Kanunun 35/A ve 182 nci maddelerine

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Avukat: Baro levhasına kayıtlı avukatı,
b) Baro: Uzlaşmaya davet eden avukatın bağlı olduğu baroyu,
c) Taraf: Uzlaşmayı talep ve kabul eden asili,
ç) Uzlaşma tutanağı: Taraflarca uyuşmazlık konusu hakkında tutulan, üzerinde tarafların

mutabık kaldığı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 ve 68/A maddeleri
uyarınca icra edilebilen ilam hükmündeki belgeyi,
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d) Uzlaşma yeri: Barolarca bu amaçla tahsis edilen yeri veya taraflarca kabul edilen
uzlaşma işlerinin yürütüldüğü avukat bürosunu,

e) Uzlaşma süreci: Uzlaşma davetinin kabul edilip başlama tutanağının düzenlendiği
andan, uyuşmazlık konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanamadığına ilişkin tutanağın imza anına
kadar geçen süreci,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzlaşmanın Temel İlkeleri

İradi olma ve eşitlik
MADDE 5 – (1) Taraflar, uzlaşmaya başvurmak, süreci devam ettirmek ve sonuçlan-

dırmak konusunda tamamen serbesttir.
(2) Taraflar, uzlaşmaya davet ederken, davete icap ederken ve süreç boyunca eşit hak-

lara sahiptir.
Gizlilik
MADDE 6 – (1) Taraflar, avukatlar ve 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c)

bentlerinde sayılanlar aksi kararlaştırılmadıkça, uzlaşma sürecinde sadece bu süreç için hazır-
lanıp kendisine sunulan, sözlü olarak iletilen veya herhangi bir şekilde elde ettiği bilgi ve bel-
geler ile her türlü kayıtları gizli tutmakla yükümlüdür.

(2) Uzlaşma görüşmeleri sırasında taraflarca veya avukatlarınca yapılan beyan ve ik-
rarlar, tutulan tutanaklar uzlaşmanın sağlanamaması halinde geçerli olmayıp, uzlaşma konu-
suyla ilgili olarak açılmış ve/veya daha sonra açılacak davalarda taraflar aleyhine delil olarak
kullanılamaz. Uzlaşma görüşmeleri sırasında anlaşmazlık konusunda beyan edilen hususlar ta-
raflarca ve avukatlarınca hiçbir şekilde açıklanamaz.

(3) Bu madde hükmüne aykırı hareket eden avukat hakkında; 1136 sayılı Kanun ve
meslek kuralları gereğince yaptırım uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzlaşma Sağlayan Avukatların Hak ve Yükümlülükleri

Özen yükümlülüğü
MADDE 7 – (1) Avukatlar, uzlaşma sürecinde, 1136 sayılı Kanunun 34 üncü madde-

sinde belirtilen özen, doğruluk ve onur içerisinde görevlerini yerine getirmek zorundadırlar.
Masrafların ödenmesi
MADDE 8 – (1) Avukata, uzlaşma öncesinde, yapacağı masrafları karşılamak üzere

müvekkili tarafından avans ödenir.
Ücret
MADDE 9 – (1) Avukatla müvekkili arasında ücreti düzenleyen bir sözleşme olması

halinde sözleşme hükümleri uygulanır.
(2) Ücreti düzenleyen bir sözleşme olmaması halinde uzlaşma sağlanmış ise 1136 sayılı

Kanun hükümlerine göre ücret ödenir.
Tarafların aydınlatılması
MADDE 10 – (1) Uzlaşma görüşmeleri sırasında avukatlar, müvekkillerine hukuki du-

rumları hakkında bilgi verir, çözüm önerilerinde bulunur ve uzlaşmaları konusunda müvekkil-
lerini özendirirler.

(2) Uzlaşmayı yürüten avukat; uzlaşma süreci, sürecin nasıl işleyeceği ve uzlaşmanın
sonuçları hakkında kendi müvekkilini aydınlatmakla yükümlüdür. Avukat, bu yükümlülüğünü
yerine getirdiğini belgeleyen bir tutanağı müvekkiliyle birlikte imza altına alır.

(3) Avukatlar, uzlaşma görüşmeleri sırasında adalet ve hakkaniyete uygun davranmak
ve hukuk kurallarını tam olarak uygulamak zorundadır.
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Belge düzenleme ve saklama yükümlülüğü
MADDE 11 – (1) Uzlaşma birden çok oturum yapmayı gerektirirse, her oturum tuta-

nağa bağlanır ve taraflar ile avukatlarınca imzalanır.
(2) Uzlaşma sürecinde düzenlenen ve ibraz edilen tüm belgeler ile süreç sonunda tutulan

uzlaşma tutanağı taraflar ve avukatlarınca tutanağın imza tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle
saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Uzlaşmanın Sağlanması

Uzlaşma davetinin yapılması
MADDE 12 – (1) Uzlaşma isteyen taraf avukatı, uzlaşma iradesini, çekişme konusunu

da belirterek karşı tarafa yazılı olarak bildirir. Bildirimde, uzlaşma görüşmeleri için yer ve za-
man önerisi ayrıca belirtilir.

Daveti kabul
MADDE 13 – (1) Uzlaşma davetini alan taraf, bu konudaki olumlu veya olumsuz ira-

desini en geç iki hafta içerisinde karşı tarafa bildirir. Bu süre içerisinde cevap verilmemiş ise
davet ret edilmiş kabul edilir.

(2) Varsa bu konuda yer ve zaman için kendi önerisini de belirtir.
(3) Taraflar, uzlaşmanın hangi avukatın bürosunda yapılacağı konusunda anlaşamaz-

larsa uzlaşma görüşmeleri baro tarafından bu amaçla tahsis edilmiş yerde yapılır.
Uzlaşma görüşmeleri
MADDE 14 – (1) Uzlaşma görüşmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Taraflarca kararlaştırılan yer ve zamanda görüşmelere başlanır.
b) Görüşmelerde uzlaşma daveti yapan taraf toplantı tutanağını tutmak üzere personel

bulundurabilir.
c) Tarafların uygun bulması halinde, uzlaşma konusuyla ilgili olarak teknik personel

(serbest muhasebeci mali müşavir, mühendis ve benzeri) veya danışmanlar görüşmelerde hazır
bulundurulabilir. Bu kişiler ancak, sorulan sorular hakkında açıklama yapabilirler.

ç) Tarafların uygun bulması halinde toplantılar sözlü veya görüntülü kayıt altına alına-
bilir.

d) Görüşmelerin sonucunda uyuşmazlık konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanamadığına
ilişkin tutanak düzenlenir.

Uzlaşma tutanağı
MADDE 15 – (1) Taraflar, uzlaşma sağladıkları konuda aşağıda belirtilen hususları

içerir şekilde ilam hükmünde olmak üzere ‘Uzlaşma Tutanağı’ düzenler. Tutanakta;
a) Tutanağın 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca düzenlendiği,
b) Taraflara ait bilgiler (adları, ikametgâhları, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numa-

raları, taraflar yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye’de göstereceği ikametgâhı, iletişim bilgileri),
c) Taraf avukatlarının adları, bağlı oldukları baroları ve baro sicil numaraları,
ç) Tutanağın düzenlendiği yer ve tarih,
d) Tarafların iddia ve savunmalarının kısa özeti ve uzlaşmanın konusu,
e) Uzlaşma sonunda varılan mutabakat ve tarafların yükümlülüklerinin açıklanması,
f) Tarafların her biri hakkında verilen karar ile taraflara yüklenen borçların ve tanınan

hakların sıra numarası altında birer birer, açık, kuşku ve duraksama yaratmayacak şekilde gös-
terilmesi,

g) Uzlaşma tutanağının, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca, 2004 sayılı Ka-
nunun 38 ve 68/A maddelerine göre ilam niteliğinde olduğunun belirtilmesi,
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ğ) Uzlaştırma giderleri ile uzlaşma dava açıldıktan sonra gerçekleşmişse yargılama harç
ve giderlerinin kime yükleneceği,

h) Uzlaşma müzakerelerine katılan tarafların ve avukatlarının imzaları,
ı) Tutanağın kaç nüshadan oluştuğu ve taraflara ve avukatlara verildiği,
belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Türkiye Barolar Birliği ve Baroların Yükümlülükleri

Türkiye Barolar Birliğinin yükümlülükleri
MADDE 16 – (1) Türkiye Barolar Birliği, 1136 sayılı Kanunun 35/A maddesi uyarınca

yapılacak uzlaşma sağlama işlemleri ile ilgili olarak toplumu ve avukatları bilgilendiren ve
özendiren tanıtım çalışmaları yapar, avukatlara bu konuda gerekli eğitim imkânı sağlar.

Baroların yükümlülükleri
MADDE 17 – (1) Barolar, uzlaşma sağlama görüşmelerinin yapılması için imkânları

çerçevesinde bir yer tahsis ederler ve avukatların kullanmasına hazır halde bulundururlar. Ba-
rolar, kendi bölgelerinde uzlaşma sağlama faaliyetlerini tanıtıcı çalışmalar yaparlar.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 18 – (1) 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 16 ncı ve 17 nci maddeleri yürürlükten kal-
dırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu

yürütür.
—— • ——

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinden:
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alanya
Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Lisans programı: En az 4 yıllık bir yükseköğretim programını,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(1) Bir eğitim öğretim yılı, dönem sonu sınav süreleri hariç olmak üzere her biri en az

14 haftalık iki dönemden oluşur.”
“(5) Yaz okulunda verilecek dersler Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.
“f) Müfredatın ilk akademik yılında derslerden çekilme işlemi yapılamaz,”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Harf Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 80-89
BB 3,00 70-79
CB 2,50 60-69
CC 2,00 50-59
DC 1,50 45-49
DD 1,00 40-44
FD 0,50 35-39
FF 0,00 0-34

Harf Notu Statü
S Başarılı
U Başarısız
EX Muaf
I Eksik
W Dersten çekilme”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“(1) FF, FD, NA, U, W harf notu alınan derslerin tekrarlanması gerekir. Bu derslere
açıldıkları ilk dönemde (yaz okulu hariç) kayıt olunması zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci, ikinci ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Genel not ortalaması dördüncü dönem sonu itibarıyla ve sonraki dönemlerde
1,75’in altında öğrenciler sınamalı öğrenci olarak tanımlanır.

(2) Sınamalı öğrenciler öncelikle FF, FD, NA veya U notu aldıkları dersler olmak üzere
daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar. Bu şartı yerine getiren öğrenciler ders yükünün
uygun olması halinde danışmanın kayıt onayı ile bu derslerin yanı sıra müfredatında bulunan
diğer derslerden de alabilir.”

“(5) Sınamalı statünün sona ermesi için genel not ortalamasının en az 1,75 olması ge-
rekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 39 – (1) Öğrenim ücretleri ve burs oranları ile diğer ücretler Üniversite Yö-

netim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Öğrenciler sağlık, askerlik, yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında

eğitim, maddi ve ailevi nedenlerle, ilgili fakülte yönetim kurulu kararıyla her defasında bir
akademik yılı aşmamak koşulu ile en fazla iki akademik yıl süre ile izinli sayılabilirler. İki aka-
demik yıldan daha uzun süreli izinler için Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ikinci yarıyıl başından ge-
çerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi
Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/2/2016 29636
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 
bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2014/1452 Es. 2016/ 241 K. 
Karar Tarihi : 19 Nisan 2016 
Suç : İzin (Hava değişimi) Tecavüzü 
Uygulanan K. Md. : ASCK. nun 66/1-b maddesi, 5237 sayılı TCK’nın, 62/1, 52, 

52/4'üncü maddeleri 
Sanık Kimliği : Özkan KORKMAZ; Mustafa ve Altun Oğ. 20.02.1993 D.lu, 

TOKAT/Almus Arısu Ky/Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No: 
15317862340) 

Karar : 6000,00 TL. (Altı Bin Türk Lirası) Adli Para Cezası. 
 2152 

————— 
Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 
karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş 
bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 
veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 
askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 
yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 
evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler 
yönünden en yakın asken birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 
bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2015/1255 Es. 2016/750 K.  
Karar Tarihi : 30.11.2016  
Suç : Firar 
Uygulanan K. Md. : ASCK. nun 66/1-a maddesi, 5237 sayılı TCK'nın, 62/1, 50, 52'nci 

maddeleri ile 63'üncü maddeleri. 
Sanık Kimliği : Tufan HARMAN; Yusuf ve Yurdakul Oğ. 09.12.1990 D.lu, 

ANKARA/Altındağ Aktaş Mah. Nüf. Kyt. (TC. Kimlik No; 
11524067196) 

Karar : 6000,00 TL. (Altı Bin Türk Lirası) Adli Para Cezası. 
 2153 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 
 DİYARBAKIR 
ESAS NO : 2013/2665 

KARAR NO : 2015/377 

KARAR TARİHİ : 28.04.2015 
SUÇ TARİHİ : 29.07.2010 - 02.03.2011 

SUÇ : Firar 

SEVK MADDESİ : ASCK'nın 66/1-a maddesi. 

SANIK KİMLİĞİ : Ferhat DOYMAZ - Burhan ve Aysel oğlu, 29.08.1989 Çorum         
s-d.lu, ÇORUM/Merkez-Ulukavak Mah. nüfusuna kayıtlı. Şanlıurfa/ 

Siverek 107'nci Topçu. A. 1'inci Bt. K.lığı emrinde görevli 1989/4 

trp. Topçu Er iken terhisli. T.C. Kimlik No: 34126260352  

HÜKÜM ÖZETİ: 
Yukarıda açık kimliği yazılı hükümlü hakkında 28.04.2015 tarihli duruşmada; 

Sanık Ferhat DOYMAZ'ın, 29.07.2010 - 02.03.2011 tarihleri arasında temadi eden 

müsnet Firar suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan ASCK'nın 66/1-a maddesi uyarınca 

TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASİ İLE CEZALANDIRILMASINA, 
Sanığın yargılama sırasındaki iyi hali nedeniyle sanığın cezasından 5237 sayılı TCK'nın 

62/1'inci maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI 

İLE CEZALANDIRILMASINA, 

CMK'nın 231/6-b maddesi uyarınca sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaat 
oluşmaması nedeniyle CMK'nın 231'inci maddesindeki Hükmün Açıklanmasının Geri 

Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

5237 sayılı TCK'nın 51/1-b maddesi uyarınca sanığın yeniden suç işlemeyeceği 

hususunda kanaat oluşmaması nedeniyle sanık hakkında takdir olunan netice hapis cezasının 
ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA, 

Sanık hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK.nun 50/1-a ve 52'nci 

maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL. hesabıyla adli para cezasına çevrilerek 

NETİCETEN ALTI BİN (6.000 TL) TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, ADLİ PARA CEZASININ YİRMİ (20) EŞİT TAKSİT HALİNDE 

SANIKTAN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ 

HALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMAMININ BİR DEFADA TAHSİL EDİLMESİNE, 

ADLİ PARA CEZASINININ ÖDENMEMESİ HALİNDE NETİCE CEZANIN HAPSE 
ÇEVRİLMESİNE, 

Sanığın 02.03.2011 - 07.03.2011 tarihleri arasında ve 07.03.2011 - 25.03.2011 tarihleri 

arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin Burhaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinin 02.08.2013 

tarih ve 2013/765 D. İş nolu kararı ile kendi Mahkemelerinin 2009/239 Esas sayılı dosyasından 
almış olduğu cezadan mahsubuna karar verildiği için, sanığın 02.03.2011 - 07.03.2011 tarihleri 
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arasında ve 07.03.2011 - 25.03.2011 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin mahsubu 

hususunda BİR KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 
Talebe uygun, 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'inci maddeleri ile CMK'nın 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 
okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 
içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak 
düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler 
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular 
yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 
Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 
edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 
itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 
gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 
Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 
kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 2276 

————— 
ESAS NO : 2015/503 
KARAR NO : 2016/24 
KARAR TARİHİ : 27.01.2016 
SUÇ TARİHİ : 01.05.2004 - 10.11.2006 
SUÇ : İzin Tecavüzü 
GÖZALTİ SÜRESİ : 09.05.2007-15.05.2007 
TUTUKLULUK SÜRESİ : 27.11.2207-06.02.2008 
SEVK MADDESİ : ASCK'nın 66/1-b maddesi. 
SANIK KİMLİĞİ : Eyüp SİVLİM, Şadi ve Sevim oğlu, 1983 d.lu, Amasya/ 

Merkez-Hızırpaşa Mah. Nüfusuna kayıtlı, T.C. NO: 
16084436956 

HÜKÜM ÖZETİ: 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 27.01.2016 tarihli duruşmada; 
Sanık hakkında 01.05.2004-10.11.2006 tarihleri arasında temadi eden izin tecavüzü 

suçundan dolayı 7'nci Kor. K.lığı Askeri Mahkemesi tarafından 01.04.2009 tarih ve 2009/580-534 
E.K. sayılı kararıyla C.M.K'nun 231’inci maddesi uyarınca verilen ve 13.05.2010 tarihinde 
kesinleşen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının sanığın kesinleşme tarihinden 
sonra 07.07.2014 tarihinde işlemiş olduğu kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu ve bu 
mahkumiyetinin 19.03.2015 tarihinde kesinleşmiş olduğu İzmir 30'uncu Asliye Ceza 
Mahkemesinin dosyadaki karar bildirimi yazısından anlaşılmakla GERİ ALINMASINA VE 
HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, 
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Hükümlü Eyüp SİVLİM'in 01.05.2004-10.11.2006 tarihleri arasında temadi eden müsnet 

İzin Tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan ASCK'nın 66/l-b maddesi 

uyarınca TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlünün yargılama aşamasındaki iyi hali nedeniyle hükümlünün cezasından 5237 

sayılı TCK'nın 62'nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ON 
AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 

CMK'nın 231'inci maddesindeki yasal imkânsızlık nedeniyle hükümlü hakkında Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA, 

Hükümlü hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nın 50/1-a ve 52'nci 
maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL hesabıyla adli para cezasına çevrilerek 

NETİCETEN ALTI BİN TÜRK LİRASI (6000 TL) ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, HÜKMOLUNAN ADLİ PARA CEZASININ AYLIK TAKSİTLER 

HALİNDE YİRMİ EŞİT TAKSİTLE (300'ER TL'LİK EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE) 
HÜKÜMLÜDEN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ 

HALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMAMININ BİR DEFADA TAHSİL EDİLMESİNE, 

ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNE, 

Sanığın 09.05.2007-15.05.2007 tarihleri arasında nezarette ve yolda, 27.11.2007-
06.02.2008 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı TCK'nın 63'üncü 

maddesi uyarınca (BİR GÜN KARŞILIĞI 100 TL OLARAK) netice Adli Para cezasından 

MAHSUBUNA, 

Kararın kesinleşmesine müteakip, hükümlü hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri 
Bırakılması Kararının adli sicilden silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne 

müzekkere YAZILMASINA, 

Talebe uygun; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212'inci maddeleri ile CMK'nın 

263'üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı 
okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta 

içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak kâtibine bu hususta tutanak 

düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular 
yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi. 

Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm 

aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit 
edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından 

itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7 

gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri 

Yargıtay'da temyizinin mümkün olduğu, 7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın 
kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 2277 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

34 KALEM LABORATUVAR MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri 

Koordinatörlüğü İhtiyacı "34 Kalem Laboratuvar Malzemesi", Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 

ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 

alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, şartname bedelini Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında belirtilen Ofis 

banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf – iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26/04/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - İhale konusu malzemelerin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3290/1-1 
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BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 569 ADA 11 VE 12 PARSEL SAYILI 
TAŞINMAZLARIN SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Başakşehir Belediye Başkanlığından: 
Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 11 ve 

12 Parsel Sayılı Taşınmazların Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 
maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: 
a) Başakşehir Belediye Başkanlığı 
b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 
2 - İşin Adı : “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 569 Ada 11 ve 12 

Parsel Sayılı Taşınmazların Satılması” İşidir. 
3 - Muhammen Bedel : 7.946.000,00-TL + KDV  
  (Yedimilyondokuzyüzkırkaltıbin - Türk Lirası + KDV) 
4 - Geçici Teminatı : 238.380,00-TL (İkiyüzotuzsekizbinüçyüzseksen - Türk 

Lirası) 
5 - İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler: 
a) İl / İlçesi : İstanbul / Başakşehir 
b) Mevkii / Mahalle : Başakşehir Mahallesi 
c) Ada / parsel : 569/11-12 (Parseller tevhid edilmeden uygulama 

yapılamaz) 
d) Cinsi : Arsa 
e) Yüzölçümü : 2.270,25 m² (Tapu alanı 2.576,25 m² olan taşınmazların 

parka terki bulunmaktadır) 
f) Belediye Hisse Oranı : Tamamı 
g) Durumu : Boş 
h) İmar Durumu : Konut Alanı 
6 - İhalenin Yeri ve Zamanı: 
a) Yapılacağı Yer : Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin 
Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati : 27.04.2017, Perşembe günü saat: 10:30 
7 - Son Teklif Verme  
     Tarihi ve Saati : 27.04.2017, Perşembe günü saat: 10:30 
8 - Tekliflerin  
    Verileceği Yer : Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 
Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL 

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) İmza Sirküleri: 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 
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- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun). 
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun). 
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 
tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim 
Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) 
fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 
maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 
onaylı olması gerekmektedir. 

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir 
Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 
Akşemseddin Cad. No:3 Başakşehir /İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500.-TL (Beşyüz - 
TürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (27.04.2017 Perşembe) saat 10:30'a kadar Başakşehir 
Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / 
İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 3131/1-1 
————— 

BELEDİYEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN 577 ADA 8 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN 
SATILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Başakşehir İlçe sınırlarında yer alan “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 577 Ada 8 
Parsel Sayılı Taşınmazın Satılması” işi ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. 
maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır. 

1 - İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri: 
a) Başakşehir Belediye Başkanlığı 
b) Başak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL 
c) Telefon ve Faks numarası : 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 
2 - İşin Adı : “Belediyemiz Mülkiyetinde Bulunan 577 Ada 8 Parsel 

Sayılı Taşınmazın Satılması” İşidir. 
3 - Muhammen Bedel : 8.076.000,00-TL + KDV (Sekizmilyonyetmişaltıbin - 

Türk Lirası + KDV) 
4 - Geçici Teminatı : 242.280,00-TL  
 (İkiyüzkırkikibinikiyüzseksen - Türk Lirası) 
5 - İhale Edilecek Taşınmaza Ait Bilgiler 
a) İl/İlçesi : İstanbul / Başakşehir 
b) Mevkii /Mahalle : Başak Mahallesi 
c) Ada/parsel : 577/8 
d) Cinsi : Arsa 
e) Yüzölçümü : 2.044,47 m² 
f) Belediye Hisse Oranı : Tamamı 
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g) Durumu : Boş 
h) İmar Durumu : Ticaret+Konut Alanı 
6 - İhalenin Yeri ve Zamanı: 
a) Yapılacağı Yer : Başakşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu, Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin 
Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati : 27.04.2017, Perşembe günü saat: 11:30 
7 - Son Teklif Verme  
    Tarihi ve Saati : 27.04.2017, Perşembe günü saat:11:30 
8 - Tekliflerin  
    Verileceği Yer : Başakşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak 

Müdürlüğü Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım 
Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / İSTANBUL 

9 - İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler: 
a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı. 
b) İkametgah Belgesi: Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 
c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 
- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) İmza Sirküleri: 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun). 
f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun). 
g) Vekâletname ve imza sirküleri: İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 
tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak Girişim Beyannamesi: Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim 
Beyannamesi. Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (c) ve (d) 
fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6. 
maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 
onaylı olması gerekmektedir. 

10 - Şartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: Şartname ve Ekleri, Başakşehir 
Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 
Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir /İstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500.-TL (Beşyüz - 
Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 
belgelerle birlikte ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 
içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (27.04.2017 Perşembe) saat 11:30'a kadar Başakşehir 
Belediye Başkanlığı Başak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım Akşemseddin Cad. No: 3 Başakşehir / 
İSTANBUL adresindeki Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karşılığında 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 
sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan olunur. 3132/1-1 
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AVRUPA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLISI ÇAPA KAN 

BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EK BİNASI İNŞAAT, ELEKTRİK, MEKANİK,  

TADİLAT, BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Avrupa 

(İstanbul) Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü bağlısı Çapa Kan Bağış Merkezi’ni ihtiyacı olan “Çapa 

Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü Ek Binasının İnşaat, Elektrik, Mekanik, Tadilat, Bakım ve 

Onarım” hizmeti alımı; mimari, elektrik, mekanik uygulama projeleri, mahal listeleri, şartnameler 

ve eklerinde belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi 

sureti ile satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler ve ekleri “Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ 

ANKARA”, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden ve “Göztepe Mahallesi İnönü Cad. 

No: 86 Mekan Plaza, Mahmutbey, Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Avrupa Bölge Kan Merkezi 

Müdürlüğü’nden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

4 - İdari, Teknik Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 

0 (312) 293 62 00 - 0 212 447 60 40 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 09.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Kan 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağlısı Avrupa Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü “Göztepe Mahallesi 

İnönü Cad. No: 86 Mekan Plaza, Mahmutbey, Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Evrak Birimine 

vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 10.05.2017 günü saat 11.00’da “Göztepe Mahallesi İnönü Cad. No: 86 

Mekan Plaza, Mahmutbey, Bağcılar/İSTANBUL” adresindeki Avrupa Bölge Kan Merkezi 

Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’ den müstesnadır. 

10 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 3289/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Avcılar Belediye Başkanlığından: 
İHALENİN KONUSU: 1 - Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Avcılar Cihangir 

Mahallesi 243 DO IIIa pafta 104 ada 3 parsel sayılı 3.195,54 m2 alanlı Belediyemiz malı taşınmaz 
28.08.2008 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Avcılar Uygulama İmar Planında T+H (Ticaret + Hizmet) 
sahasında kalmakta olup, (Açık-Kapalı Spor alanları terkin edilmeden uygulama yapılamaz) 
taşınmaz 7.988.850,00TL muhammen bedelle, (Bu satış ve terkinde doğacak tapu harç, vakfiye 
vb. giderleri alıcısına ait olmak koşulu ile) 2886 sayılı ihale yasası uyarınca ve şartnamesi 
gereğince Kapalı Teklif Usulü ile ihale yoluyla Avcılar Belediye Encümenince yapılacak ihale ile 
satılacaktır. 

2 - SATILACAK TAŞINMAZ MALIN 
İşin Adı : Arsa satışı 
İlçe : Avcılar 
Mahalle : Cihangir 
Niteliği : Arsa 
İmar durumu tasdik tarihi : 28/03/.2017 (imar durumunda değişiklik olmadığı 

bildirilmiştir.) 
Pafta : 243DO IIIa 
Ada : 104 
Parsel : 3 
Parsel alanı  : 3.195,54 m2 
Tasdik Tarihi/Ölçeği : 1/1000 
Meclis karar Tarih/No : 10.02.2017 tarih, 21 sayılı 
Encümen karar tarih/No : 04.04.2017 tarih, 215 sayılı 
Tapu Kaydı : 24.02.1993/1576 yev. (tapudaki takyidatlar bilgisi 

dosyasında mevcut) 
Takdir Kom. Raporu : 27.03.2017 tarih, 55873207-752.01.03-E-1952 sayı 
Muhammen Bedeli : 7.988.850,00 TL 
Geçici Teminat Miktarı %3 : 239.665,50 TL 
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Kapalı Teklif 

Usulü 
İhale İlan Şekli : Gazete ilanı - Resmi Gazete ve Belediye ilan panosu 
İhale İlan Adedi  : 2 defa 
İhale tarih ve saati : 27.04.2017 tarih, Saat: 10.00'da 
Şartname ve ekleri  : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 1.000,00 TL 

karşılığında temin edilecektir. 
İlgili Mevzuat ve Tebliğler : 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı Yasa 
İhale komisyonu Toplantı 
Yeri ve İhalenin yapılacağı 
Yer Adresi  : Belediye Encümeni, Avcılar Belediye Başkanlığı, 

Encümen Salonu Merkez Mahallesi Marmara Caddesi 
No: 1/2 AVCILAR/İSTANBUL 

3 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler: İhale ilan tarihinden sonara alınmış 
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 kişi olması halinde; 
1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti ile İkametgâh belgesi (Nüfus Md. 

veya muhtarlıktan) 
2. İhaleye katılanın Noter tasdikli imza beyannamesi. 
3. Şartname ve eklerini satın almak ve belgelemek. (Dekont veya makbuz) 
4. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu Limit içi-süresiz şartı aranır 

ve teyit yazılı.) 
5. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname, 
6. Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair SGK, Vergi Dairesi ve Belediyeden 

(yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) ihale tarihinden önce ve bulunduğu yılda 
alınmış belge. 

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

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

9. Şartname 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 girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
B - Tüzel kişi olması halinde; 
1. İlgili Makamlarından alınmış, faaliyet belgesi. 
2. Şirketi Temsilen ihaleye katılacaksa Noter tasdikli vekâletname, 
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin 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 kişilerden her biri için Madde (A)’nın 3 - 4 - 6 - 7 -8 nci bentlerinde belirtilen 

belgeleri ibraz etmek. 
6. Şartname 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 girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, 
C - Ortak Girişim olması halinde: 
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden 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 - İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez. 

5 - İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz 
olmak ve yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale 
iştirak teminatını süresi içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgâh sahibi olması gereklidir. 

6 - İhaleye katılmak isteyenler İkinci İhale ilanının gazete de yayınlandığı tarihten sonra, 
%3 geçici teminatını Avcılar Belediye Başkanlığı veznesine yatırarak, ya da Banka teminat 
Mektubunu vererek (Teminat mektubu verilecek ise limit dâhili süresiz ibaresi şartı aranır.) 
Şartnamesinde belirtilen eklerle ve teklif Mektubu ile birlikte (Teminatını yatırmayanlar bu 
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ihaleye katılamazlar.) Teklifler ihale günü olan 27.04.2017 tarih, Saat 09.00’a kadar Avcılar 
Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne vererek, katılımcılar (İhale komisyonu) İhale 
komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır. 

7 - 2886 sayılı devlet İhale 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 yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa 
uymayarak girenler üzerine satış yapılmış bulunur ise su satış bozulur. Teminat irat kaydolunur. 

8 - Bu iş için yapılmış ilan bedelleri satış bedelinin tahsili esnasında defaten istekli 
tarafından ödenecektir. 

9 - Bu satış ve devirle ilgili her türlü vergi, resim, vakfiye, karar pulu, harç ve diğer 
giderler ile birlikte alıcıya aittir. 

10 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmaların ihalesinden vazgeçme hak ve 
yetkisine sahiptir. 

11 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde 
ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi 
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. 

12 - İhale üzerinde kalan yasal süresi içerisinde satış bedelini yatırmadıkları takdirde 
geçici teminatı bütçeye irat kaydedilecektir. 

13 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler 
kabul edilmez. 

14 - İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri 
uygulanacaktır. 

İlan olunur. 3234/1-1 
—— • —— 

TENTELİ VAGON REVİZYON İŞÇİLİĞİ YAPTIRILACAKTIR 
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2017/172810 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 Tepebaşı/ESKİŞEHİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435 - 4436) / 225 50 60 - 225 72 72 
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale Konusu İşin Niteliği, 
     Türü ve Miktarı : 100 Adet tenteli vagon revizyon işçiliği teknik şartnamesine 

göre yaptırılacaktır. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve Saati  : 27/04/2017 Saat: 15:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 
27/04/2017 günü saat: 15:00‘e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında 
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 
adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 3225/1-1 
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SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Nakliye 

ve Sigorta Müdürlüğünden:  
Sülfürik Asit alımı 4734 / 3-g kapsamında Teşekkülümüz Satınalma ve İhale Yönetmeliği 

hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası : 2017/151269 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 

Bahçelievler-Çankaya/ANKARA 
b) Telefon ve faks numarası : (312) 212 69 00 / 2685 - (312) 212 17 48 
c) Elektronik Posta Adresi : -.- 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : www.euas.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şirketimize bağlı toplam 5 adet Santralın 2 yıl 

süreli ihtiyacı için alımı yapılacak 6.950-ton    
(± %20) sülfürik asitin, nakliye dahil Santrallere 
teslimi. 

b) Teslim yeri : Teknik Şartnamenin 4.maddesinde belirtildiği 
üzere, ilgili Santrallere kadar taşınacak olup, ürün 
teslimatları tanker üzerinden Santralin asit stok 
tankına yapılacaktır. 

c) Teslim tarihi : Teknik Şartnamenin 4.maddesinde adları belirtilen 
İşletme Müdürlüklerinin bildirdiği sülfürik asit 
miktarlarını (yazılı olarak, faks, telefon vb.) 
bildirim talebini aldığı tarihten itibaren en geç 3 
(üç) iş günü içinde (acil hallerde bu süre İdare 
tarafından daha kısa tutulabilir.) teslim edecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin 

Kat F Blok Oda No: C-3 Bahçelievler-Çankaya/ 
ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03.05.2017 - 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda belirtilen belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir. 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası 

belgesi; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu 
yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. 
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4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,  

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

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri 

tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.  
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.  
* İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:  
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
d) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin 

Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilen sülfürik asit vb. kimyasal madde temini 

işlerinden herhangi biri/birkaçı benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine fiyat avantajı 

uygulanmayacaktır. 
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7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118-TRY (YüzOnSekizTürkLirası) 

karşılığı Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Kat: 13 Oda No: 29 Bahçelievler-
Çankaya/ANKARA adresinden satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2 Zemin 

Kat F Blok Oda No: C-1 Bahçelievler-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde 
bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 3288/1-1 

—— • —— 
TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLECEKTİR 

Dörtyol Belediye Başkanlığından: 
1 - Kullanımı Dörtyol Belediyesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 

sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre ihale ile kiraya 
verilecektir. İhaleler, gösterilen tarih ve saatte Numune evler Mahallesi İstasyon Caddesi No: 50 
Dörtyol / HATAY adresinde bulunan Dörtyol Belediye binasında Encümen Toplantı Odasında 
yapılacaktır.  

İhaleye Verilecek İşyeri Adresi 
Muhammen 

Bedeli 
Geçici 

Teminat 
İhale Tarih 

ve Saati 
Sanayi Mahallesi Eski Pazar Yeri A-Blok 12 
Nolu İşyeri 

6.000,00 180,00 17.04.2017 - 14:00 

Sanayi Mahallesi Eski Pazar Yeri A-Blok 17 
Nolu İşyeri 

5.500,00 165,00 17.04.2017 - 14:15 

Sanayi Mahallesi Eski Pazar Yeri D-Blok 8 
Nolu İşyeri 

5.000,00 150,00 17.04.2017 - 14:30 

Nakliyatçılar Sitesi 4 Nolu işyeri 3.500,00 105,00 17.04.2017 - 14:45 
Nakliyatçılar Sitesi 11 Nolu işyeri 3.500,00 105,00 17.04.2017 - 15:00 
Nakliyatçılar Sitesi 16 Nolu işyeri 3.500,00 105,00 17.04.2017 -15:15 
Nakliyatçılar Sitesi 23 Nolu işyeri 3.500,00 105,00 17.04.2017 -15:30 
Sanayi Mahallesi 60 Ada 1 Parsel 38 Nolu 
Bağımsız Bölüm 

3.000,00 90,00 17.04.2017 -15:45 

Numuneevler Mahallesi 14 Ada 17 Parsel 26 
Nolu İşyeri 

3.400,00 102,00 17.04.2017 - 16:00 

Numuneevler Mahallesi 14 Ada 24 Parsel 
1.Kat 1Nolu işyeri 

25.000,00 750,00 17.04.2017 -16:15 

Numuneevler Mahallesi Atatürk Parkı 
Kuzeybatı Köşe 1 Nolu Büfe 

2.500,00 75,00 17.04.2017 -16:30 

Yeniyurt Mahallesi 533 Nolu Parselin 400 
m2’lik Kısmı 

3.300,00 99,00 17.04.2017 -16:45 
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İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Dörtyol Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde 
görebilir; Taşınmaz Mal Kira Şartnamesini 100,00.TL (yüz) ücret karşılığında satın alabilirler. 

2 - Kiraya verilecek taşınmazların muhammen bedelleri ve geçici teminat miktarları 
yukarıdaki Maddedeki tabloda gösterilmiştir. 

İsteklilerin ihaleye katılmak için her bir taşınmaz için ayrı ayrı olacak şekilde muhammen 
bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı ihale saatine kadar nakden 
belediyemiz veznesine yatırmaları ve ihale için istenilen belgeleri en geç ihale saatine kadar İhale 
Komisyonu Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Verilen bu süreden sonra getirilecek 
belgeler işleme konulmayacaktır. 

3 - İhale Dosyasında Aranacak Belgeler. 
a - Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (onaylı) 
b - Gerçek kişinin veya tüzel kişi yetkilisinin ikametgâh belgesi (onaylı) 
c - İhale şartnamesinin satın alındığını gösteren makbuz, 
d - Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz, 
e - Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli İmza Beyannamesi 
f - Vekâleten katılanlar için Noterden onaylı vekâletname, 
g - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
veya bu hususları tevsik eden belge, 

h - Gerçek Kişinin kendisi ve nüfus kaydında belirtilen kişilerin; Tüzel Kişiliğin, 
yetkilisinin ve yetkilisinin nüfus kayıt örneğinde belirtilen kişilerin Belediyeye borcu olmadığına 
dair belge (Belediye Başkanlığından alınacak) 

İstekliler yukarıda yazılı belgeleri bir dosya halinde ihale günü ve saatine kadar İhale 
Komisyonu adına Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. 

4 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
İlan olunur. 3292/1-1 

—— • —— 
TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
Genel Müdürlüğümüze bağlı tarım işletmelerinin üretimi olan tohumlukların 

ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 5.649.500 adet buğday ve arpa tohumluğu kraft 
torbası satın alınacaktır. 

Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 200,00 TL 
karşılığında temin edilebilir. 

İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az % 3’ü oranında 
geçici teminat verilecektir. 

Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 25.04.2017 Salı günü saat 14.30’a kadar 
TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir. 

İhale aynı gün ve saatte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
Geciken teklifler dikkate alınmaz. 
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında 

olup, ihale TİGEM alım-Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır. 
Adres : TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
  Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA 
Tel : (312) 417 84 70 (5 Hat) 
Fax : (312) 417 78 39 3270/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.’nin L43-b3, b4 no.lu 

paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 05.04.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği 
Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan 
olunur. 3279/1-1 

————— 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu 

AR/ARR/4226 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili 
olarak ARİ/ARR/K/M42-d2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 29.03.2017 
tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3280/1-1 

————— 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.‘nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu 

AR/ARR/4226 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili 
olarak ARİ/ARR/K/M42-a4-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 29.03.2017 
tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur. 3281/1-1 

————— 
Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu 

AR/ARR/4226 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi ile ilgili 
olarak ARİ/ARR/K/M42-d1-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 29.03.2017 
tarihinde tevdi edilen dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 
14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 3282/1-1 

————— 
Türkiye Petrolleri A.O.’nun M41-c4 numaralı paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak 

için 11.06.2014 tarihinde yapmış bulunduğu müracaatından 07.04.2017 tarihli dilekçesiyle feragat 
ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası 
gereğince ilan olunur. 3244/1-1 

—— • —— 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 
Adana Ticaret Odasına 09.05.1979 tarihinden itibaren 13124 Ticaret, 10639 Oda Sicil 

Numarası ile kayıtlı bulunan ŞAL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile teklifi imzalayan şirketin 
sermayesinin %10 hissesine sahip ortağı 150 612 89608 T.C. Kimlik No.lu Özkan KALO’nun “1 
(bir) yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklandığı” Resmi Gazete’nin 26 Temmuz 2016 tarihli ve 
29782 sayılı nüshasının 32. sayfasında yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Ancak, ŞAL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özkan KALO tarafından “1 (bir) yıl süre ile 
geçici olarak ihalelere katılmaktan yasaklama cezasının iptali ve yürütmenin durdurulması” istemi 
ile İdaremiz aleyhine açılan dava neticesinde, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 04.01.2017 tarihli 
ve 2016/4620 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden yasaklama 
kararanın kaldırıldığı Resmi Gazete’nin 3 Mart 2017 tarihli ve 29996 sayılı nüshasının 72. 
sayfasında yayınlanmıştı. 

Bu defa, ŞAL İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özkan KALO hakkında, Ankara Bölge 
İdare Mahkemesi 8. İdare Davası Dairesinin 09.03.2017 tarihli ve Y.D. İtiraz no.2017/67 sayılı 
kararı gereğince, “Ankara 12. İdare Mahkemesinin 04.01.2017 tarihli ve 2016/4620 sayılı kararı 
kaldırıldığından, yasaklamanın başladığı 26.07.2016 tarihi ile yasaklamanın kaldırıldığı 
03.03.2017 tarihi arasında 220 takvim günü yasaklı kalınmış olup Resmi Gazete’de bu ilanın 
yayınlanacağı tarihten itibaren kalan 145 takvim günü daha ihalelerden yasaklı kalacaklardır. 

Duyurulur. 3249/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3295/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 3294/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 
 3296/1-1 
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İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. Anonim Şirketinden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/141091 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. ve Tic. 
A. Ş. 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İstanbul Halk Ekmek Gıda ve 
Sanayi A.Ş. 

İl/İlçe İstanbul/Sultangazi 

Adresi 
Esentepe Mah. Mimar Sinan 
Bulvarı No: 170/A Cebeci-
Sultangazi/İstanbul 

Tel-Faks 0212 476 00 90 - 0212 476 00 99 

Posta Kodu  E-Mail ihe@ihe.com.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Panaroma Temizlik İnşaat Elektrik 
Taşıma Turizm Tic. A.Ş. 

 

Adresi 
H. Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz 
Sok. 1 A 1336 Şişli/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No   
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No 

Şişli V.D. 728 030 7255  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No 978302  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3299/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Beyoğlu İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü 

İl/İlçe İstanbul/Beyoğlu 

Adresi 
İstiklal Cad. Hükümet Konağı 
No: 133 Kat: 4 Beyoğlu/İstanbul 

Tel-Faks 0(212) 293 63 64 – 0(212) 293 71 72 

Posta Kodu 34433 E-Mail maltepe34@meb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Said DOĞAN  

Adresi 
Bestekar Selahattin Pınar Sok. 
No: 89/1 Üsküdar/İstanbul 

 

T.C. Kimlik No 23410061614  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No 

3060088853  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (X) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3277/1-1 



14 Nisan 2017 – Sayı : 30038 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3297/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası Alınmamıştır. 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Bahçeköy Orman İşletme 
Müdürlüğü 

İl/İlçe İstanbul/Sarıyer 

Adresi 
Bahçeköy Kemer Mah. Valide 
Sultan Cad. No: 43 Sarıyer/İST. 

Tel-Faks 0212 226 13 33 

Posta Kodu 34473 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Satılmış DURBAL  

Adresi 
Arapçeşme Mah.1044 Sk. No: 23 
Gebze/KOCAELİ 

 

T.C. Kimlik No 20753769122  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

  

Ticaret/Esnaf Sicil No   

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve 
Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3319/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3320/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 
 ANKARA 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/131109 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü İl/İlçe TRABZON 

Adresi Yıldızlı Mah. Akçaabat/Trabzon Tel-Faks 
0 462 248 18 71  
0 462 248 86 46 

Posta Kodu 61310 E-Mail Bol10@kgm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı FDN İnşaat Turizm Yatırım A.Ş. Hamide GÜL ŞEN 

Adresi 
Şerefiye Mah. Hastane 2. Cadde DİARSA 
İş Merkezi Kat 4 VAN 

G. Osmanpaşa Mah. John F. 
Kenedy Cad. No. 124/5 Çankaya/ 
ANKARA 

T.C. Kimlik No.  14158320408 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0700276334  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Van Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Tic. Sicil No: 7804/VAN 
Oda Sicil No: 009525 

 

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 3273/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Tıp Fakültesi’nin aşağıda 

belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalları’na öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır. Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracakların İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik 

Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus 

cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve 

çalışmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri gerekmektedir. 

Başvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden 

başvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 
 

Fakültesi Bölüm Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Tıp 

Dahili Tıp 

Bilimleri 

Kardiyoloji Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Kardiyoloji 

Anabilim Dalında almış olmak, 

bu alanda çalışmalar yapmış 

olmak. 

Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Anabilim Dalında 

almış olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Cerrahi Tıp 

Bilimleri 

Beyin ve Sinir 

Cerrahisi 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Nöroşirurji Anabilim 

Dalında almış olmak, bu alanda 

çalışmalar yapmış olmak. 

Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Doç. Dr. 1 

Doçentliğini Kalp ve Damar 

Cerrahisi Anabilim Dalında almış 

olmak, bu alanda çalışmalar 

yapmış olmak. 

Temel Tıp 

Bilimleri 

Biyoistatistik 

ve Tıp Bilişimi 
Prof. Dr. 1 

Doçentliğini Biyoistatistik 

Anabilim Dalında almış olmak, 

bu alanda çalışmalar yapmış 

olmak. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1628 

Toplantı Tarihi ve No : 21.02.2017-222 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 21.02.2017-7490 SİLİFKE 
Mersin ili, Silifke ilçesi, Susanoğlu Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 

Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde, 1188, 1189 ve 2264 
nolu parsellerin bulunduğu bölgede tespit edilen antik yerleşim alanının tesciline ilişkin, Silifke 
Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 16.02.2017 gün ve 276 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 15.02.2017 gün ve 2017\64-456 sayılı raporu okundu, 
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Susanoğlu Mahallesinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu 
Otoyolu Ön Projesi kapsamında proje güzergahında yapılan incelemelerde 1188, 1189 ve 2264 
nolu parsellerin bulunduğu bölgede tespit edilen antik yerleşim alanının 2863 sayılı yasa 
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, kararımız eki haritada gösterilen sit sınırlarının uygun 
olduğuna karar verildi. 



Sayfa : 82 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2017 – Sayı : 30038 

 

 



14 Nisan 2017 – Sayı : 30038 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 
 3177/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 14 Nisan 2017 – Sayı : 30038 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.16/113 
Toplantı Tarihi ve No : 24.03.2017-328 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.03.2017-7959 İZMİR 
Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklı İğdecik Mahallesinde kalan 3 (üç) alanın arkeolojik 

sit niteliği taşıdığına ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün 02.12.2016 tarih ve 4104 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası, 2863 sayılı 
Kanunun 7.Maddesi gereği iletilmiş olan kurum görüşleri ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
hazırlanan 20.03.2017 tarihli, 22.03.2017 tarih ve 378 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren 
rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Manisa ili, Şehzadeler ilçesi, Sancaklı İğdecik Mahallesinde bulunan, kararımız eki 
1/5000 ölçekli pafta üzerinde 1, 2 ve 3 numaralı alanlar olarak gösterilen alanların 2863 sayılı 
kanunun 7.maddesi doğrultusunda 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescilinin uygun 
olduğuna, tescil fişlerinin uygun olduğuna, 3 numaralı alanda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 
tespit edilen kaçak kazı çukuruna ilişkin 2863 sayılı yasanın 9.maddesi doğrultusunda yasal işlem 
başlatılmasına ve kaçak kazı çukurunun ilgili müzesi denetiminde ilgili belediyesince 
kapatılmasına, Müzesince yapılacak olan işlemlerle ilgili olarak Kurul Müdürlüğü’ne bilgi 
verilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 52.04/14 
Toplantı Tarihi ve No : 24.02.2017-175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.02.2017-4188 ÜNYE 
Ordu İli, Gölköy İlçesi, Yeşilyurt/ Damarlı Mahallesi, Konakyanı Mevkii, 282 ada, 2 

parselde bulunan mezar taşının tescili ve mezarlıkta ağaç kesimi ile Ordu İli, Gölköy İlçesi, 
Yeşilyurt/ Damarlı Mahallesi, Konakyanı Mevkii, 283 ada, 2 parselde bulunan mezar taşının 
tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin gönderildiği Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Müze Müdürlüğünün 28.04.2016 gün ve 288 sayılı yazısı ve ekleri, Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 06.02.2017 gün ve 43 sayılı dosya inceleme raporu 
okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ordu İli, Gölköy İlçesi, Damarlı/Yeşilyurt Mahallesi, mülkiyeti Ordu Büyükşehir 
Belediyesine ait, 282 ada, 2 parselde bulunan H.1268 tarihli mezar taşının korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescilli mezar taşının bulunduğu 282 ada,2 
parselde bundan sonra yapılacak yeni defin işlemleri ve ağaç kesimi işlemlerinin tescilli mezar 
taşına zarar vermeden yapılabileceğine, 

Ordu İli, Gölköy İlçesi, Damarlı/Yeşilyurt Mahallesi, özel mülkiyete ait, 283 ada,2 
parselde caminin yanında bulunan Osmanlı Devleti Dönemine ait mezar taşının korunması gerekli 
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine,  

Ordu Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğünün 02.06.2016 gün ve 
382 sayılı yazı eki CD’de fotoğrafları bulunan çeşmenin 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı 
anlaşıldığından tesciline yönelik hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasına, ambar 
ve caminin tesciline gerek olmadığına, caminin içindeki kitabenin müze müdürlüğüne 
nakledilmesi gerektiğine karar verildi. 3180/1-1 

————— 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 08.03.2017- 163 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 08.03.2017-2533 KAYSERİ 
Yozgat ili, Boğazlıyan İlçesi, Çalapverdi Köyü, Kuzuluk mevkiinde bulunan tapunun 246 

ada, 700, 701 parselleri üzerinde yer alan özel mülkiyet adına kayıtlı, “Süleyman Höyüğü 
Tümülüsü’nün”; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle I. 
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik hazırlanan sit tescil fişinin 
ve kararımız eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde sınırları koordinatlı olarak belirtilen haritanın 
uygun olduğuna, Çalapverdi Köyü, Kuzuluk mevkii, 246 ada, 700,701 parsellerin bir kısmına I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine 
“bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin ilgili kurumlarca verilmesine, söz konusu 
sit alanında; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen 
koruma esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna; alana ilişkin ilgili kurumlar tarafından 
ivedilikle Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KAYSERİ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  
Toplantı Tarihi ve No : 17.11.2016-153 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 17.11.2016-2364 KAYSERİ 
Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Caferbey Mahallesinde, sit dışında yer alan, tapunun 324 

pafta, 6124 ada, 1 parselinde mülkiyeti Peynirci Vakfı ve Maliye Hazinesine ait taşınmazda 
kayıtlı bulunan, 22.04.2016 tarih ve 2065 sayılı kararımızla korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilerek, yapı grubu “1.Grup” olarak belirlenmiş olan Peynirli Camisi’ne 
yönelik koruma alanı sınırında değişiklik yapılması isteminin uygun olmadığına,  22.04.2016 
tarih ve 2065 sayılı kararımızla onaylanan koruma alanı sınırının geçerli olduğuna, 

Ayrıca 22.04.2016 gün 2065 sayılı kararımız eki koruma alanını gösterir 1/1000 ölçekli 
kadastral haritanın başlık bölümünde sehven koruma alanı sınırları içerisinde bulunmayan 
parsellerin (87 ada,131-128-111-82-83-84-110-85-86-100-143 parseller) yazılmış olduğu 
anlaşıldığından bu maddi hatanın düzeltildiği kararımız eki koruma alanını gösterir 1/1000 ölçekli 
kadastral haritanın uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 17.05.427 
Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2017 - 174 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.03.2017 - 3669 ÇANAKKALE 
Çanakkale İli, Çan İlçesi, Derenti Köyü, Köy Tüzel Kişiliğine kayıtlı 813 ve 323 

parsellerdeki mezarlıkların temizlenmesi hususunu konu alan Derenti Köyü Muhtarı’nın 
16.02.2016 tarihli başvurusu ve ekleri ile 22.03.2017 tarihli uzman raporu okundu, dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çanakkale İli, Çan İlçesi, Derenti Köyü’nde bulunan Derenti Köyü Arkeolojik 
yerleşiminin 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen özellikleri taşıdığı 
anlaşıldığından alanın 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, söz konusu alan 
için hazırlanan tescil fişi ve 1/2000 ölçekli haritanın uygun olduğuna, alana yönelik geçiş dönemi 
yapılaşma koşullarının ise “ alana yönelik her türlü fiziki ve inşai müdahale öncesi Kurul izni 
alınacaktır.” şeklinde belirlenmesine; 813 parseldeki Mezarlığın temizlenme işleminin ise Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 
gereği ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 17.08.2407 
Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2017 - 174 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.03.2017 - 3679 ÇANAKKALE 
Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Koruköy Köyünde bulunan; TKTVYK’nin 28.08.1986 

tarih ve 2574 sayılı kararı ile Küçük Höyük 50. envanter numarasıyla taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 17.06.1991 tarih ve 
1784 sayılı kararı ile 40 Env No ile Koruköy’ün kuzeyinde Küçük Höyük olarak I. derece 
arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına karar verilen, Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun 19.04.1992 gün / 2412 sayılı karar ve karar eki ile 1/25000 ölçekli orman 
amenejman paftaları üzerinde sınırları belirlenen arkeolojik alanlardan “…17.06.1991 gün ve 
1784 sayılı kararıyla tescil edilen arkeolojik alanlar listesinde 40 Envanter Numarasıyla yer alan 
Küçük Höyük isminin Salahor Tepe Tümülüsü olarak düzeltilmesine…” karar verilen, 
Kurulumuzun 29.12.2015 gün / 2784 sayılı kararı ile Bursa K.T.V.K.K’nun 19.04.1992 gün / 
2412 sayılı karar eki haritada 40 envanter numarası ile gösterimi yapılan Salahor Tepe 
Tümülüsünün adının Çıraktepe Tümülüsü olarak değiştirilmesine ve sınırlarının revize edilip 
öneri arkeolojik sit alanına koruma alanı eklenerek tescil işlemlerinin başlatılmasına karar verilen, 
yine Kurulumuzun 14.03.2016 tarih ve 2866 sayılı kararıyla 1/2000 ölçekli haritada gösterimi 
yapıldığı şekliyle I. derece arkeolojik sit alanı ve etrafının da koruma alanı olarak tescil 
edilmesine karar verilen Çıraktepe Tümülüsü I. derece arkeolojik sit alanı etrafındaki I. derece 
arkeolojik sit alanı koruma alanı ile ilgili kararın düzeltilmesini konu alan Bakanlığımız Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 01.03.2017 tarih ve E.40354 sayılı yazısı ile uzman 
raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Koruköy Köyünde bulunan Çıraktepe Tümülüsü ile ilgili 
14.03.2016 tarih ve 2866 sayılı karar eki 1/2000 ölçekli haritada belirlenen I. derece arkeolojik sit 
alanı sınırlarının geçerli olduğuna, I. derece arkeolojik sit alanı sınırları etrafında belirlenen 
koruma alanının da I. derece arkeolojik sit alanı olarak değiştirilmesine ve bu doğrultuda 
hazırlanan 1/2000 ölçekli sit haritası ile tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 17.01.1279 
Toplantı Tarihi ve No : 27.03.2017 - 174 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.03.2017 - 3665 ÇANAKKALE 
Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sazlı Köyü, Ayıklıçukur Mevkiinde yer alan, Kurulumuzun 

19.01.2017 tarih 3484 sayılı kararı ile 130 ada, kısmen 22-24-101 ve 26-27-28-29-30-31-34-35-
38-39-40-43-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 parsellere yayılım gösteren 
arkeolojik buluntuların 2863 sayılı Yasa’nın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması 
nedeniyle III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil işlemleri başlatılan alanın tescil edilmesine 
yönelik; Çanakkale Valiliği, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 15.02.2017 tarih 
E.370276 sayılı yazısı, TEİAŞ, 2. Bölge Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’nün 21.02.2017 
tarih E.68693 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 23.02.2017 tarih E.406975 sayılı yazısı ve ekleri, Çanakkale Valiliği, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08.03.2017 tarih E.1973 sayılı yazısı ile Çanakkale KVKBK 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.03.2017 tarih 197 sayılı rapor okundu, ilgili dosyası ve 
ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi, Sazlı Köyü, Ayıklıçukur Mevkiinde yer alan, kararımız eki 
1/2500 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtilen alanın 2863 sayılı Yasa’nın 6. ve 7. 
maddelerinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 
edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, tescil edilen alana yönelik geçiş dönemi 
yapılanma koşullarının, alanın büyük bir kısmının yapılaşmamış tarımsal alan olduğu hususu 
dikkate alınarak “III. Derece arkeolojik sit alanı sınırları içerisinde yer alan mevcut yapıların 
bakım ve onarım talepleri ilgili ilke kararları doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilecektir. 
Alanda yapılacak her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesi (zorunlu altyapı uygulamaları dahil) 
Kurulumuz izni alınması gerekmektedir” şeklinde belirlenmesine karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   60 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Yurtdışı Vatandaşlara Burs Verilmesine İlişkin Yönetmelik
— Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği
— Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 23/3/2017 Tarihli ve 2014/187 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
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