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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
TAŞINIRLARA İLİŞKİN SATIŞ, KİRALAMA VE İHALE
YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınırların satışı veya kiralanması işleri
ile uygulanacak ihale usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; hizmet dışı/kullanım dışı mallar, hurda malzeme ile
ihtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parça ve malzemenin satışı ya da kiralanması gibi işler ile bu
işlerin ihalelerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri; komisyonların kuruluş, işleyiş, üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar.
(2) Birinci fıkrada tanımlanan malzeme usulüne uygun şekilde; 20/3/1971 tarihli ve
7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ve 2001/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi esas alınarak Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKE) satış suretiyle devredilir.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 20/3/1971 tarihli ve 7/2156 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı, 31/10/1972 tarihli ve 7/5472 sayılı Bakanlar Kurulu kararı, 233 sayılı Kamu İktisadi
Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Genel Müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,
b) Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 88. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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c) Gün: Takvim gününü,
ç) Hizmet Dışı/Kullanım Dışı Mallar: Hurda ve ihtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parça
malzeme haricinde kalan, kullanılabilir nitelikte ve ekonomik kıymeti bulunan makine, teçhizat,
imalat tezgâhları, deniz araçları, kara nakil araçları ve iş makineleri gibi maddi duran varlık
niteliğindeki taşınırları,
d) Hurda: Alımındaki maksat ve gayesine uygun şekilde kullanılması imkânı kalmayan,
tamir ve onarımı mümkün bulunmayan, teknik ve teknolojinin gelişmesi karşısında tip, kapasite
ve mahiyeti itibarıyla kullanımından ekonomik fayda temin edilmesi mümkün olmayan, muhafaza sürelerinin sona ermesi ve miadını doldurması veya kullanımından ekonomik fayda
elde edilmesi mümkün olmayan ve/veya kullanılması halinde tehlike yaratabilecek her çeşit
malzeme ile 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi hükümlerine göre hurda olarak tefrik
edilen ve hurda işlemine tabi tutulan taşıt ve iş makinelerini,
e) İdare: Kurum adına ihaleyi yapan ve yürüten birimleri,
f) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilen teklifler arasından seçilerek, işin hangi istekli üzerinde kaldığını gösteren ve yetkili makamların onayı ile tamamlanan
iş ve işlemleri,
g) İhale Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm ihale işlemlerini karara bağlamak üzere oluşturulan komisyonları,
ğ) İhtiyaç fazlası (ölü stok) yedek parça ve malzeme: İhtiyacın üzerinde stoku olan malzemeden ihtiyaçtan fazla kısmı ile ait olduğu birimde kullanma yeri kalmayan veya herhangi
bir nedenle kullanılması mümkün olmayan her türlü, yeni ve kullanılabilir yedek parça ve malzemeyi,
h) İstekli: İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimleri veya konsorsiyumları,
ı) İşletmeci: Kurum ile rödövans sözleşmesi veya kira-işletme sözleşmesi imzalayan
gerçek veya tüzel kişi, ortak girişim veya konsorsiyumu,
i) Kiralama: Kurum taşınırlarının ve bunlarla ilgili hakların kiraya verilmesini,
j) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumunu,
k) Müessese: Sermayesinin tamamı Kuruma ait işletme veya işletmeler topluluğunu,
l) Maddi Duran Varlık: Ana üretim, yardımcı üretim, yardımcı hizmet işyerlerinin esas
faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla; yatırım projelerinden geçirmek suretiyle satın alınan
veya imal edilen, yeraltı ve yerüstü düzenleri, tesisler, makine ve cihazlar, her türlü nakil vasıtaları, bina, arsa ve araziler ile demirbaşlar olup, bilançonun aktifinde yer alan, belirli bir hizmet ömrüne sahip, zamanla değer kaybına uğrayan ve amortismana tabi tutulan taşınır taşınmaz
tüm kıymetleri,
m) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,
n) Onay Makamı: Yönetim Kurulunu, Yönetim Kurulunun yetki vermesi halinde yetki
verilen diğer makamları,
o) Satış: Taşınır satışını,
ö) Sözleşme: İdare ile müşteri arasında yapılan ve ita amirince veya yetki verilen kişiler
tarafından imzalanan yazılı anlaşmayı,
p) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren
belge veya belgeleri,
r) Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu işlerin, tekliflerin alınmasından önce Kurum tarafından tahmin edilen bedelini,
s) Talepçi Birim: İhalenin yapılmasını talep eden daire başkanlığını,
ş) Yatırım Malzemesi (Kredili): Maliyet değeri; ambara girinceye kadar yapılan harcamalar dâhil 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 313 üncü maddesinde öngörülen değerin üzerinde olan ve muhasebe kayıtlarında amortismana tabi tutulan, niteliği itibariyle kendisinden bağımsız veya bağımsız hizmet verebilecek bir varlığın oluşturulmasında
yararlanılan malzemeyi,
t) Yönetim Kurulu: Kurumun en yüksek seviyede karar alma organını,
ifade eder.
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Temel ilke
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında temel ilke, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması suretiyle amaç maddesinde belirtilen işlerin uygun şart ve zamanlarda yerine
getirilmesidir.
İhale yetkilisi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işler için usulüne uygun şekilde ihale usulünü
belirlemeye, ihaleye çıkmaya, ihale kararlarını onaylamaya, sözleşme yapmaya ve ihale komisyonları ile kendilerine parasal yetki verilen birim amirlerinin yetki limitlerini belirlemeye
Yönetim Kurulu yetkilidir.
(2) Yönetim Kurulu;
a) İhale usulünü belirleme,
b) İhaleye çıkma,
c) İhale ön onayı ve nihai onay,
ç) Sözleşme düzenleme ve imzalama,
Yetkilerini 6/6/2000 tarihli ve 162 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen Türkiye
Taşkömürü Kurumu Parasal Yetki Limitlerine İlişkin Yönergede belirlenen esaslar dâhilinde
kendisine yetki verilen kişilere/birimlere devredebilir.
(3) Yetki devri ile bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerin;
a) İhale dokümanının hazırlanması, ihale usulünün belirlenmesi, Parasal Yetki Limitleri
ve Kullanma Usul ve Esas Hakkındaki Yönerge kapsamında ihale ön onaylarının alınması talep
eden birim tarafından,
b) İhaleye çıkma, ihale kararını alma ve ihale yetkilisince kararın onaylanması işlemleri
ile sözleşme yapılmasına kadar (sözleşme yapılması dâhil) diğer tüm işlemler Satınalma Daire
Başkanlığınca,
c) İşin yürütülmesi ile ilgili diğer işlemler Makine ve İkmal Daire Başkanlığının koordinasyonunda Satınalma Daire Başkanlığınca,
yürütülür.
Sorumluluk
MADDE 7 – (1) İhale ile ilgili işlemler ve bunlara ilişkin, yetki ve sorumlulukların bu
Yönetmelik ile kendilerine ihale yapma yetkisi verilen birimlere bırakılması esastır. İhalelerle
ilgili konularda, istekli ve müşterilerle yapılacak yazılı ve sözlü ilişkiler yalnız ihale yapma
yetkisi verilen Satınalma Daire Başkanlığınca yürütülür ve sonuçlandırılır. İlgili birimler yürüttükleri iş ve işlemlerden sorumludurlar. Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, kendilerine görev
verilen birimlerin her kademedeki yetkilileri, yetkileri çerçevesinde sorumludur.
İKİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılabilme Şartları, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Şartnameler
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını
bildirmeleri,
ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,
d) İşin gereğine göre; ihale dosyasında veya gazete ilanlarında belirtilen diğer belgeleri
vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi
ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile
tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi
vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak
tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili
olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
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f) Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi vermeleri, vekâleten
ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi vermeleri,
gerekir.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Aşağıdaki şahıslar doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu durumun tespiti halinde ihale dışı bırakılırlar.
a) Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, genel müdür yardımcıları,
b) Kurumun ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece
dâhil) kan ve sıhri hısımları,
ç) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklıkları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),
d) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları
İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kişiler,
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
kamu ihalelerine ve Kurumun ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan
dolayı hükümlü bulunanlar,
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan Kuruma yaptığı işler sırasında
iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu, Kurum tarafından ispat edilenler,
g) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü
tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.
Şartnameler
MADDE 10 – (1) İhale konusu işlerin, şartnameler ve varsa ekleri, talep sahibi birim
veya ihaleye çıkma yetkisi verilen birim tarafından hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri ihaleye çıkan birimce işin özelliğine göre bedelsiz veya takdir edilecek bir bedel karşılığında isteklilere verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek şartnamelerden bedel
talep edilmez. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka
aşağıda belirtilen bilgilere yer verilir:
a) İşin niteliği, çeşidi, miktarı, karakteristiği ve yeri,
b) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği,
c) Bedel tahmini yapılarak ihaleye çıkılacak işlerde tahmin edilen bedel tutarı,
ç) Geçici ve kesin teminatlar ile gerek görülüyorsa mal teminatı ile diğer teminatların
oranı veya tutarı, kabul ve iade şekil ve şartları, nelerin teminat olarak kabul edileceği,
d) Gerekli olan hallerde, yeterlik belgesi komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu
düzenlenen ihaleye katılma belgesi ile ilgili şartları,
e) İsteklilerde aranılacak diğer şartlar ve belgeleri,
f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,
g) İhale ve teklif verme şekli, müddeti, yeri, ihaleden vazgeçme ve sözleşmenin imzalanmaması halinde yapılacak işlemler,
ğ) İşin yapılma veya teslim süresi, sözleşme süresi, teslim etme – teslim alma şekli ve
şartları ile kontrol ve muayene şekilleri, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
h) Kurumca lüzum görülen hallerde alınacak ceza miktarı,
ı) Tebligatların ne zaman, nereye ve nasıl yapılacağı,
i) Fiyatın, birim fiyat veya götürü bedel esaslarından hangisine göre verileceği, isteniyorsa garanti sürelerinin ne kadar olacağı,
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j) Ödeme yeri ve şartları,
k) Tekliflerin opsiyonu, varsa tekliflerde artırma haddi ve şartları,
l) İşe başlama, işi tamamlama tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar, noksan işlere
ait cezalar,
m) İhale safhasında veya sözleşmenin imzalanmaması ya da sözleşme hükümlerine
uyulmaması halinde uygulanacak cezai işlemler,
n) İhale konusu taahhüdün miktarının artması veya eksilmesi halinde artan veya eksilen
kısmının yapılış zamanı ile şekil ve miktarı,
o) Devir, temlik ve temsilcilik esasları,
ö) Kurumun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu,
p) Anlaşmazlık halinde hangi mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı,
r) İhale bağlandıktan sonra idari, mali ve teknik nedenlerle Kurumun, sözleşmenin iptaline yetkili olacağı.
(2) Opsiyon her ihale dosyası için kendi şartlarında belirlenecektir. Şartnamesinde belirtilen süreden daha düşük opsiyonlu tekliflerin kesinlikle değerlendirmeye alınmayacağı hususlarına yer verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahmin Edilen Bedel, İhale İşlem Dosyaları, İhale İlanı, Geçici Teminat,
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Tahmin edilen bedelin tespiti
MADDE 11 – (1) Tahmin edilen bedel;
a) 2 nci maddede belirtilen işleri talep eden birim tarafından tespit edilir veya ettirilir.
Tahmin edilen bedel KDV hariç olarak belirlenecektir. İhalede istekliler tarafından teklif edilecek bedeller de KDV hariç olarak teklif edilecektir. Tahmin edilen bedelin geçerlik süresi altı
aydır.
b) İşin özelliğine göre gerektiğinde bu bedel veya bu bedelin hesabında kullanılacak
fiyatlar belediye, ticaret odası, sanayi odası, borsa, kamu kurum kuruluşlarından soruşturulmak
ve/veya piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilebilir. Bedelin ne surette tahmin edildiği
ayrı bir tutanakta gösterilir ve asıl evrak arasında saklanır.
c) İhale konusu işlerde bedel tahmini yapılarak ihaleye çıkılması esastır. Bedel tahmininin yapılamaması durumunda niçin bedel tahmininin yapılamadığı veya yapılamayacağı açıklandıktan ve bir tutanakla belirlendikten sonra ihale yetkilisinin onayı ile bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir. Bu tip ihalelerde kapalı teklif usulü esastır.
İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir ihale işlem dosyası düzenlenir.
Bu dosyada varsa onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri,
gerekli projeler, sözleşme tasarısı ve dosyada bulundurulmasında yarar görülen diğer belgeler
bulunur. İhale işlem dosyası, işin konusuna göre ilgili birim tarafından hazırlanır. İlandan sonra,
ilana ilişkin belgeler ile gazete kupürleri de dosyaya konur. İhale öncesi ve sonrasına ait diğer
belgeler bu dosyalarda muhafaza edilir.
İhalenin ilanı
MADDE 13 – (1) İhale, ihale konusu işlere en çok sayıda isteklinin katılımını sağlamak
üzere mektupla veya ilan yoluyla duyurulur.
a) İlan yoluyla yapılacak ihaleler;
1) Mahalli gazetede,
2) Basın İlan Kurumu aracılığı ile normal veya yüksek tirajlı bir gazetede,
3) Resmî Gazete’de,
4) Kurum web sayfasında,
5) İşin gereğine göre bu fıkrada belirtilen gazetelerin bir veya birkaçında,
Bir veya iki defa yayımlanmak suretiyle duyurulur. Son ilan ile ihale tarihi arasında 20
günden az süre olamaz.
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b) İl özel idareleri, belediye, hükümet binalarındaki ilan tahtalarına asılacak yazılarla
veya diğer yayın araçlarıyla da duyuru yapılabilir. Bu işlemler bir yazı veya tutanakla belgelenir.
c) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Kurum ilan yapıp yapmamakta serbesttir.
(2) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlândan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 14 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,
c) İhale konusu işe başlama, teslim alma ve işi bitirme tarihi,
ç) Şartname ve eklerinin nerelerden hangi şartlarla temin edileceği,
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulde yapılacağı,
e) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
f) İsteklilerde aranılacak belgelerin neler olduğu,
g) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,
ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,
h) Kurumun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbest olduğu.
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 15 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması
esastır.
(2) İlan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanması veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Kurumca tespit edilmesi ya da isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan
bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az 10 gün önceden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı
alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak
üzere en fazla 20 gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini
bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme
imkânı sağlanır.
(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Kurumca uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe
kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden 10 gün önceden bilgi
sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin
yazılı olarak gönderilir.
Geçici teminat
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerde, isteklilerden
ihale konusu iş için bedel tahmini yapılmış işlerde tahmin edilen bedelin, diğer işlerde istekli
tarafından teklif edilen bedelin asgari %3’ü oranında geçici teminat alınır.
(2) İhale konusu işin özelliğine göre, talep sahibi birimin teklifi ve ihale yetkilisinin
onayı ile ihale tutarının veya toplam bedelin %30’una kadar geçici teminat alınabilir. İhale konusu işin özelliği nedeniyle toplam ihale bedelinin tahmin edilememesi halinde onay makamının belirleyeceği miktar kadar teminat alınır.
(3) Geçici teminat, teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri veya birkaçı olarak
verilebilir.
(4) Tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalelerine teminat vermeksizin iştirak eden
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan geçici teminat alınmaz.
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Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 17 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda
gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk parası,
b) Hükümetçe teminat mektupları kabul edilen bankalar ve özel finans kurumlarının
resmi formüle uygun bulunan, kurum ad ve adresine hitaben yazılmış, süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
(2) Her ne suretle olursa olsun Kurumca alınan teminat mektupları haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Komisyonlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri
İhale komisyonları
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre işin istekliler arasından en uygun teklifte bulunanın üzerinde bırakılmasını sağlayan işlemleri yerine getirmek
üzere 6/6/2000 tarihli ve 162 sayılı Yönergedeki yetki limitlerine göre Genel Müdürlükte aşağıda belirtilen ihale komisyonları teşkil edilir.
a) Toplam bedel olarak onama yetkisi Genel Müdür ve daha üst makamlara ait olan işlerde:
1) Başkan: Satınalma Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı veya
genel müdürlük makamının görevlendireceği genel müdür yardımcısı,
2) Üye: Satınalma Daire Başkanı,
3) Üye: İhaleyi talep eden Daire Başkanı,
4) Üye: Muhasebe Daire Başkanı,
5) Üye: Şube müdürü (Satınalma Daire Başkanlığından),
6) Üye: Şube müdürü (İhaleyi talep eden Daire Başkanlığından),
7) Üye: Şef (Satınalma Daire Başkanlığından),
olmak üzere yedi kişiden;
b) Toplam bedel olarak onama yetkisi Genel Müdürden daha alt makamlara ait olan işlerde:
1) Genel müdür yardımcısının onama yetkisine haiz işlerde ihale komisyonu:
aa) Başkan: Satınalma Daire Başkanı,
bb) Üye: Şube müdürü (Satınalma Daire Başkanlığından),
cc) Üye: Şube müdürü (İhaleyi talep eden Daire Başkanlığından veya birimden),
çç) Üye: Şube müdürü (Muhasebe Daire Başkanlığından),
dd) Üye: Şef (Satınalma Daire Başkanlığından),
olmak üzere beş kişiden;
2) Daire başkanının onama yetkisine haiz işlerde ihale komisyonu:
aa) Başkan: Şube müdürü (Satınalma Daire Başkanlığından),
bb) Üye: Şef (Satınalma Daire Başkanlığından),
cc) Üye: Şef (Muhasebe Daire Başkanlığından),
çç) Üye: En az mühendis veya talepçi birimin özelliğine göre servis şefi seviyesinde
2 kişi (Talep eden daire başkanlığından veya birimden),
olmak üzere beş kişiden;
3) Şube müdürünün onama yetkisine haiz işlerde ihale komisyonu:
aa) Başkan: Servis şefi (Satınalma Daire Başkanlığından),
bb) Üye: Şef (Muhasebe Daire Başkanlığından),
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cc) Üye: En az memur seviyesinde 1 kişi (ihaleyi talep eden daire başkanlığı veya birimden),
olmak üzere üç kişiden oluşur.
(2) Bu komisyonlarda, raportörlük görevi ihale komisyonu başkanının uygun göreceği
komisyon üyelerinden biri veya Satınalma Daire Başkanlığının ilgili biriminden bir eleman tarafından yürütülür.
İhale komisyonlarının görev, yetki ve çalışma usulleri
MADDE 19 – (1) Bütün komisyonlar üye tam sayısı ile toplanırlar. Kararlar çoğunlukla
alınır. Başkan tek oya sahiptir. Üyelerden birinin izinli, raporlu veya görevli olması gibi nedenlerle toplantıya katılamaması halinde vekilleri, vekilin bir diğer komisyon üyesine vekâleten
toplantıya iştirak etmesi durumunda Genel Müdürlük makamınca ilgili birimden tensip edilecek
biri görev yapar. İhale komisyonu toplantılarına, ihale konusu ile ilgili olarak ilaveten yeteri
kadar danışman veya uzman üye davet edilebilir. Ancak ilaveten davet edilen bu danışman
veya uzman üyelerin oy hakkı yoktur.
(2) Komisyonun çalışma gün ve saatleri ilgili daire başkanlığı tarafından üyelere yazılı
veya sözlü olarak önceden duyurulur. Komisyonların başkan ve üyeleri oy ve kararlarından
sorumludur. Üyeler kararlarında çekimser kalamazlar, şayet kararda karşı oy mevcut ise bu görüş komisyon görüşmeleri esnasında üyelere açıklanır, görüş sahibi muhalefetini gerekçeleriyle
birlikte yazarak kararı imzalar. Komisyonda, üyelere karşı görüş açıklanmadan karara muhalif
kalınamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri
İhale usulleri
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller
uygulanır:
a) Kapalı teklif usulü,
b) Açık teklif usulü,
c) Pazarlık usulü.
(2) İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ihale yetkilisince tespit edilir.
Kapalı teklif usulü
MADDE 21 – (1) Kapalı teklif alma usulü, isteklilerin şartnamelerde belirtilen usul ve
esaslara göre belirlenen gün ve saate kadar tekliflerini kapalı zarf içinde verdikleri ihale usulüdür.
(2) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği
açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle
birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık
adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazıldıktan sonra imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir.
b) Teklif mektuplarının istekli tarafından ad ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu
mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen
fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun
olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.
c) İhaleye katılma belgesi istenilen işlerde ihaleye katılma belgesi alan istekliler, diğer
ihalelerde tüm istekliler tekliflerini; şartname ve dolayısıyla ilanda belirtilen saate kadar alındı
karşılığında Satınalma Daire Başkanlığına verirler. Satınalma Daire Başkanlığı teklif alma birimince; teklif zarfının üzeri kaşelenir, alındığı tarih ve numarası yazılır ve imzalanır. Teklifler
iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Kurumun adresi ile
hangi işe ait olduğu, isteklilerin adı ile soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tek-
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liflerin ilanda belirtilen saate kadar Satınalma Daire Başkanlığı teklif alma birimine ulaşması
şarttır. Postadaki gecikme sebebi ile işleme konulamayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
ç) Tekliflerin açılma saati gelince, hazır bulunan isteklilerin, adı, soyadı yazılarak ve
imzaları alınarak tespit edilir ve kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış
zarflar hazır bulunan istekliler önünde açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın verilmiş
olup olmadığı aranır.
d) İhalelerde istenilen belgelerden eksik belgeli olan teklifler kesinlikle dikkate alınmaz
ve hiç bir şekilde tamamlattırılmaz, iç zarfları da açılmaz.
e) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar dışındakiler
ihale odasından çıkarılır, bundan sonra zarflar açılarak teklifler komisyon başkanı tarafından
okunur veya okutulur ve bir tutanak düzenlenir. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından
imzalanır.
f) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları ve ayrıca ihale şartnamelerinde belirlenen oranlardan eksik olarak tevdi edilen teminatlı teklifler değerlendirmeye
alınmaz. Teklifler ve varsa ekleri komisyon üyelerince paraflanır.
g) (ç) bendi gereğince kabul edilen ve (ç) bendine göre zarfları açılarak okunan teklifler
incelenerek;
1) Tekliflerin mali ve teknik yönden daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi için
toplantının başka bir güne bırakıldığı,
2) İhalenin yapılamadığı,
Hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
ğ) Tekliflerin eşit olması halinde, uyulacak esaslar ihale usul ve şekillerine göre ihale
şartnamesi ve ekinde belirtilir.
h) Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel
komisyonca uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle veya ihale yetkilisinin onayı alınmak şartı ile değişik usul ve şartlarla ihaleye çıkılabilir.
Açık teklif usulü
MADDE 22 – (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini
sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar
Satınalma Daire Başkanlığı teklif alma birimine ulaşmış olmak şartı ile şartnamedeki esaslara
uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif
olarak kabul edilir.
b) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı isteklilerin belgelerini ve geçici
teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler
önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale salonundan
çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sırası ile tekliflerini belirtmeye
çağırılır.
c) Yapılacak teklifler ihaleye ait çizelgeye yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.
ç) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış
teklifler varsa okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait çizelgeye yazılmasını sağlar. Bundan sonra
istekliler sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler.
d) İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait çizelgeye yazılır ve imzaları
alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.
e) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan
artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı
olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif
veremezler.

Sayfa : 10

RESMÎ GAZETE

10 Aralık 2017 – Sayı : 30266

f) Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale 21 inci maddenin ikinci fıkrasının
(d) bendindeki ilkeler esas alınarak karara bağlanır.
g) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya
son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale yapılır veya Kurum yararı
görüldüğü takdirde, ihale yetkilisinin onayı alınmak şartı ile pazarlık usulü ile ihale yaptırılabilir.
Pazarlık usulü
MADDE 23 – (1) Kapalı teklif usulü veya açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde, ihaleye istekli çıkmaması veya kabul edilemeyecek tekliflerin ileri sürülmesi halinde ya da ihaleye
yetkili makam tarafından pazarlık yöntemi uygulanması gerekli ve uygun görülen durumlarda
gerekçesi belirtilmek şartıyla pazarlık usulüyle ihale yapılabilir.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı
veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.
(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir.
(4) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde teminat alınması zorunlu değildir.
Teklifin geri alınması
MADDE 24 – (1) İhale komisyonu başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple
geri alınamaz. İhale komisyonu başkanlığına verildikten sonra teklifinden geri dönecek olan
isteklinin geçici teminatı, protesto çekmeye, ihtar yapmaya veya mahkemeden hüküm almaya
gerek kalmaksızın Kurumca gelir kaydedilir ve 40 ıncı madde hükümleri uygulanır. Kurum,
ihale gününden itibaren süresi içinde teklifi kabul veya reddettiğini istekliye tebliğ etmediği
takdirde, istekli teklifinden vazgeçebilir. Bu durumda isteklinin geçici teminatı faizsiz iade
edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları
Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik
yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.
(2) İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine
ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile teklif cetvellerinde
aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
Mali ve teknik inceleme komisyonlarının kuruluşu ile görev, yetki ve çalışma usulleri
MADDE 26 – (1) İhale komisyonları, tekliflerin mali ve teknik yönden incelenmesini
gerekli gördüğü takdirde konunun özelliğine göre ilgili daire başkanı, dairesinde görevli bir
şube müdürünün başkanlığında başmühendis, mühendis veya uzman üyeden teşekkül eden en
az üç üyeli bir komisyon kurar. İlgili daire başkanlığı elemanları dışında diğer elemanların komisyona katılımı gerekli görülürse bu takdirde ilgili daire başkanının teklifi Genel Müdürün
onayı ile komisyon teşekkül ettirilir. İşin özelliğine göre üye sayısı artırılabilir.
(2) Mali ve teknik inceleme komisyonlarınca, tamamlayıcı bilgi edinilmesi gerekli görüldüğünde, teklifin özü değişmemek kaydıyla teklif sahibinden Satınalma Daire Başkanlığı
kanalıyla bilgi ve belge istenebilir. İhale onaylanıp kesinleşmeden önce hiçbir teklif sahibine
teklif değerlendirme sonuçları ve durumları hakkında bilgi verilmez.
(3) Bu komisyonlar çalışmalarında, 19 uncu maddede belirtilen ihale komisyonlarının
görev, yetki ve çalışma usullerine tabidir.
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Uygun bedelin tespiti
MADDE 27 – (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif
edilen bedellerin en yükseğidir.
Kararlarda bulunması gerekli hususlar
MADDE 28 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve esas görevleri yazılarak imzalanır.
(2) Tutanak ve alınan kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller,
ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış
ise nedenleri belirtilir.
İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi
MADDE 29 – (1) İhalenin yapılmasına ilişkin olarak ihale komisyonları tarafından
ihalenin iptali dışında alınan kararlar, ihale yetkilisi tarafından opsiyonu içerisinde onaylanır
veya iptal edilir. İhale yetkilisi tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhalenin
iptali halinde iptal gerekçeleri belirtilir.
(2) Komisyon tarafından iptal edilen ihale kararları ise kesin olup ihale yetkilisi onayına
sunulmaz.
Artırım teklifleri
MADDE 30 – (1) Teklifler verildikten sonra istekliler tarafından yapılan artırım teklifleri kabul edilmez. Ancak en uygun teklifi veren istekliden Kurum yararına ihale komisyonunca artırım talep edilebilir. Birkaç istekli tarafından eşit fiyat teklif edildiği ve bunların da
uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonunca bu isteklilerden ikinci bir yazılı
teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır.
Kurumun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
MADDE 31 – (1) Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olduğundan, ihale komisyonları
gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararları kesindir.
YEDİNCİ BÖLÜM
İhale Kararlarının Duyurulması, Sözleşme Düzenlenmesi ve Kesin Teminat
İhale kararlarının duyurulması
MADDE 32 – (1) İhale komisyonlarınca ihalenin yapılmasına ilişkin alınan kararlar,
ihaleyi yapan birimce ihale yetkilisinin onayına sunulur ve sonuç ihaleyi alan müşteriye ve diğer teklif sahiplerine duyurulur.
İhalede hazır bulunmayan istekliler
MADDE 33 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi
haiz bir vekili göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
Sözleşme düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler bir sözleşmeye
bağlanır.
(2) Peşin satışlarda sözleşme yapılması zorunlu değildir.
Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar
MADDE 35 – (1) Sözleşmede bulunması gereken hususlar şunlardır:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi,
b) Müşterinin adı, soyadı, ticari unvanı, tebligat adresi, T.C. kimlik no’su, telefon ve
faks numarası, internet adresi,
c) İhale konusu işin sözleşmeye esas birim fiyatı ve sözleşme tutarı,
ç) Satış işlerinde malın teslim yeri, diğer ihale konusu işlerde işin yapılma yeri,
d) İhale konusu işe başlama, teslim alma, işi bitirme tarihi ve sözleşme süresi,
e) Teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
f) Gecikme halinde alınacak cezalar,
g) Mal tesliminde; muayene şekli, sevk vasıtası, geç veya noksan teslimat için yapılacak
işlem,
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ğ) Ödeme şekli, ödeme için istenen belgeler ve bu belgelerin verilme şekli,
h) Sigorta şartları,
ı) Teminatla ilgili hükümler, vergi, resim ve harçlar ile diğer masrafların kime ait olacağı,
i) Sözleşme konusu taahhüdün yapılmaması veya kısmen yapılması halinde yapılacak
işlemler ve yaptırımlar,
j) Süre uzatımı verilecek haller ve şartları,
k) İhtilafların çözüm şekli ve şartları, görevli adli ve idari makamlar.
Kesin teminat
MADDE 36 – (1) Taahhüt konusu işin özelliğine göre düzenlenecek sözleşme, şartname
ve proje hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme düzenlenmesinden önce müşteriden kesin teminat alınır. Alınacak kesin teminat miktarları taahhüt
konusu işin türüne göre aşağıda gösterilmiştir:
a) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde kesin teminat miktarı toplam ihale bedelinin
asgari %6’sıdır. Sözleşme dışında kalmış, fakat yapılması ihaleden sonra kararlaştırılmış, aynı
taahhüt konusuna giren işler için kesin teminat miktarı artan iş oranında artırılır.
b) İhale konusu işin özelliğine göre, talep sahibi birimin teklifi ve ihale yetkilisinin
onayı ile ihale tutarının %30’una kadar kesin teminat alınabilir.
c) İhale konusu işin özelliği nedeniyle toplam ihale bedelinin belirlenememesi halinde,
onay makamının belirleyeceği miktar kadar teminat alınır.
ç) Tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalelerine teminat vermeksizin iştirak eden
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan kesin teminat alınmaz.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Yapılmasında Kurumun Görev ve Sorumluluğu, Müşterinin Kesin Teminat
Verme ve Sözleşme Yapma Sorumluluğu, Mal ve Üretim Teminatı, Sözleşmenin
Kısmen veya Tamamen Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak İşlemler,
Teminatların İadesi
Sözleşme yapılmasında kurumun görev ve sorumluluğu
MADDE 37 – (1) Kurum, sözleşme yapmak, gerekli hallerde şartnamelerde belirtilen
süre içinde kendisine düşen görevleri yapmak ve kiralamada kiralamaya ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınıf ve evsafa göre satılan veya kiralanan malları müşteriye teslim
etmekle yükümlüdür.
(2) Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, müşteri, sürenin bitiminden itibaren
en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir.
Müşterinin kesin teminatı verme ve sözleşme yapma sorumluluğu
MADDE 38 – (1) İhalenin kesinleşmesinden sonra ihalenin üzerinde kaldığı kendisine
tebliğ edilen istekli, tebliğ gününden itibaren yurt içi ihalelerinde 10 takvim günü, yurt dışı
ihalelerinde 20 takvim günü içinde vermesi gerekli kesin teminatı Kuruma teslim etmeye, sözleşme yapılması gerekli işlerde, sözleşmeyi imzalayıp, şartnamesinde olması durumunda notere
onaylattırdıktan sonra Kuruma vermeye mecburdur.
(2) Satış ihalelerinde alıcının aynı süre içinde ihale bedelini ve alıcıya ait bulunan vergi,
resim ve harçları yatırması, diğer giderleri ödemesi gerekir.
Mal teminat mektubu
MADDE 39 – (1) Müşteriye, Kuruma iade edilmek üzere mal teslimi veya taahhüt konusu işlerde kullanılmak üzere tesis veya iş makineleri v.s teslimi halinde müşteriden, sözleşmede belirtilen miktarda mal teminatı alınabilir.
Tekliften/taahhütten vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veya sözleşme
imzalanmaması halinde uygulanacak yaptırımlar
MADDE 40 – (1) Tekliften vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veyahut
sözleşmenin imzalanmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
müşterinin geçici/kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca, iş genel hükümlere göre tasfiye edilir
ve 50 nci madde hükümleri uygulanır.
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(2) Gelir kaydedilen geçici/kesin teminat miktarı hiçbir surette müşterinin borcuna mahsup edilemez.
Taahhüdün yerine getirilmemesi
MADDE 41 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi
veya taahhüdünü şartname veya sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, Kurumun en az 20 gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın
kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca, iş genel hükümlere göre tasfiye edilir ve 52 nci madde
hükümleri uygulanır.
(2) Gelir kaydedilen geçici/kesin teminat miktarı hiçbir surette müşterinin borcuna mahsup edilemez.
Teminatların geri verilmesi
MADDE 42 – (1) Sözleşme yapılmasına gerek olmayan ihale işlerinde; kesin teminatın
Kuruma tesliminden sonra, diğer ihale işlerinde sözleşmenin imzalanmasından sonra geçici teminat geri verilir.
(2) Kesin teminat, taahhüdün, sözleşme, şartname ve proje hükümlerine uygun olarak
yerine getirilmesi ve müşterinin Kuruma borcunun bulunmadığının anlaşılmasını müteakip
geri verilir.
(3) Kesin teminatın iade edilebilmesi için müşterinin, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan bu taahhüdü dolayısı ile borçlu bulunmadığına dair usulüne uygun düzenlenmiş belgeyi getirmesi şarttır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Sözleşmenin Devri, Müşterinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluk
veya Mahkûmiyeti ile Müşterinin Birden Fazla Olması Hallerinde
Uygulanacak İşlemler
Sözleşmenin devri
MADDE 43 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına
devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 41 ve
52 nci madde hükümleri uygulanır.
(2) Sözleşmeyi devreden müşterinin Kuruma borcu olup olmadığı, tüm birimlerden
(Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları, işletme müdürlükleri ve müessese müdürlükleri) yazılı
olarak istenir. Kurum alacağı tahsil edilmeden devir işlemi yapılmaz.
Müşterinin ölümü
MADDE 44 – (1) Müşterinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine
verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde,
ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dâhil taahhüdün tamamı için gerekli
kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.
Müşterinin iflası
MADDE 45 – (1) Müşterinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama
hariç hakkında 40 ve 41 inci maddelere göre işlem yapılır.
Müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyet hali
MADDE 46 – (1) Müşterinin, ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir
cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde müşterinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği
birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, müşterinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde
genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek, yasaklama hariç, haklarında 40 ve 41 inci maddelere göre
işlem yapılır.
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Müşterinin birden fazla olması
MADDE 47 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin şahıs veya şirket olup olmamasına göre ölümü, iflası, tutuklanması veya mahkûm olması gibi hallerde diğer ortakların teminat dâhil, işin o ortağa yüklediği
sorumlulukları da üstlenmesi suretiyle sözleşmenin yürürlüğü devam eder.
(2) Birlikte yapılan taahhütlerde müşterilerden biri Kuruma pilot ortak olarak bildirilmiş
ise, pilot ortağın şahıs veya şirket olup olmamasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde
sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer müşterilerin teklifi ve teminat dâhil pilot ortağın
yüklenmiş olduğu sorumlulukların da üstlenilmesi şartıyla, Kurumun uygun görmesi halinde
sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.
(3) Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dâhil pilot ortaktan başka herhangi bir ortağın
şahıs veya şirket olup olmamasına göre, ölümü, iflası veya dağılması halinde pilot firma ve
grubun diğer ortakları, teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak
işi bitirirler.
ONUNCU BÖLÜM
Gecikme Cezası, Muayene İşlemleri, İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar,
Şartnamelerin Teknik Esasları
Gecikme halinde alınacak cezalar
MADDE 48 – (1) İhale konusu işin sözleşme veya şartnamede belirtilen sürelerde bitirilmemesi halinde alınacak cezalar ile oranları, sözleşme ve/veya şartnamelerde belirtilir.
Muayene işlemleri
MADDE 49 – (1) Teslim edilen veya teslim alınan her türlü malın muayene işlemleri,
işin özelliği dikkate alınarak bu Yönetmeliğe göre ilgili birimlerce yapılır.
İhale safhasındaki yasak fiil ve davranışlar
MADDE 50 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek,
ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekâleten birden fazla teklif
vermek,
d) 9 uncu maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak,
e) Üzerine ihale yapıldığı halde, mücbir sebep halleri dışında usulüne uygun sözleşme
yapmamak.
(2) Yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 51 inci maddede
belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.
İhalelerden yasaklama
MADDE 51 – (1) 50 nci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında bir yıl süreyle Kurumun yapacağı tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı
alınır. Katılma yasakları, Yönetim Kurulu tarafından verilir ve Yönetim Kurulu kararını müteakip yürürlüğe girer.
(2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket
ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama
kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna
göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla
bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.
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(3) 50 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından yapılacak ihalelere de iştirak
edemezler.
(4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi
izleyen en geç 45 gün içinde verilir. Yönetim Kurulunca verilen yasaklama kararı ilgiliye tebliğ
edilir.
Sözleşmenin yürütümü sırasındaki yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama
MADDE 52 – (1) Sözleşmenin yürütümü sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya
usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu işler yapmak,
ç) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruma zarar vermek,
d) Bilgi ve deneyimini Kurumun zararına kullanmak,
e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
taahhüdünü yerine getirmemek,
f) Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devir alınması.
(2) Yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 51 inci maddede
belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.
Şartnamelerin teknik esasları
MADDE 53 – (1) 2 nci madde kapsamına giren kiralama ve satış işlerinde, 10 uncu
maddede belirtilen esaslara göre hazırlanacak şartnamelere ilave olarak düzenlenecek teknik
şartnamelerde, aranacak diğer teknik özellikler yer alacaktır.
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Kiralama ve Satış İşlerinde Uygulanacak Ek Hükümler
İhale usullerine tabi olmayan taşınır kiralama ve satış işleri
MADDE 54 – (1) Hizmet dışı/kullanım dışı mallar; ihale yapılmaksızın, kamu kuruluşlarına, kamu iktisadi teşebbüsleri ile sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte
Devlete, kamu iktisadi teşebbüslerine veya mahalli idarelere ait kuruluşlara, Türk silahlı kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu
vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselere, üniversitelere, kamu bilimsel araştırma kurumlarına, sermayesinin yarısından fazlası kamu teşekküllerine ait sigorta ortaklarına, kamu
yararına çalışan dernek ve kuruluşlara, il özel idarelerince onaylanması halinde mahalle ve köy
muhtarlıklarına, encümen kararı olması şartıyla müracaatları halinde belediyelere kamu yararına kullanılacağının belgelenmesi ve talep yazılarının bulunması koşuluyla satılabilir. Bu satışın yapılabilmesi için talebin, Genel Müdürlük Makamınca uygun bulunması şarttır.
(2) Kurumumuzla sözleşme karşılığı iş yapan yüklenicilere ve Rödövans işletmecilerine; hizmet dışı/kullanım dışı mallar, bu işletmelerde üretim alanlarında veya faaliyetlerine
uygun şekilde kullanılması şartıyla ihale yapılmaksızın kiralanabilir veya satılabilir. Bunun
için işletmecinin talepte bulunması ve talebin Genel Müdürlük Makamınca uygun bulunması
şarttır.
(3) Taşınır bedelleri, fiyat takdir komisyonunun tespit edeceği bedele göre belirlenir.
Bu bedel esas alınarak Genel Müdürlük Makamının onayını müteakip bedeli peşin tahsil edilmek kaydıyla malzeme satılır. Taşınır kiralamalarında, Genel Müdürlük Makamının onayını
müteakip üç aylık devrelerden az olmamak koşuluyla kira bedelleri peşin olarak ve/veya var
ise hak edişlerinden tahsil edilir.
(4) Kiralama sonunda iade edilen malın niteliğinde bozulma, eksilme ve benzeri durumlarda zarar ayrıca firmadan tahsil edilecektir.
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(5) Kiralanacak malın müesseselere ait olması durumunda; kiranın ilk taksiti Satınalma
Dairesi Başkanlığı tarafından tahsil edilir. Bilahare kiralama sözleşmesinin tanzimi ve imzalanması ile diğer taksitlerin tahsili müesseseler tarafından yapılır.
Kiralama ve satış işlemleri
MADDE 55 – (1) Hizmet dışı/kullanım dışı malzemelerin kiralama ve satış işlemlerinde, Kuruma bağlı birimlere söz konusu malzemelere ihtiyacı olup olmadığı Makine ve İkmal
Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak sorulur. Birimler en geç 10 gün içerisinde bunlara ihtiyaç olup olmadığını bildirecektir. Kuruma bağlı birimlerden yazılı ihtiyaç talebi olmadığı takdirde bu Yönetmelik hükümlerine göre kiralama veya satış işlemi yapılır.
(2) İhtiyaç fazlası (ölü stok) olarak tespit edilen yedek parça ve malzemelerin satış işlemlerinde Kuruma bağlı birimler ile birlikte Kurum dışı resmi dairelerin de ihtiyaçları olup
olmadığı sorularak ihtiyacı olan resmi dairelere bu Yönetmelik hükümlerine göre satışı yapılır.
Kurum dışı resmi dairelerin de ihtiyacı olmaması halinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satış sureti ile devri yapılır.
(3) Hurda malzemeler, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının her altı ayda bir belirlediği fiyatlarla Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılır. Hurda malzemelerin satışı için
Kurum birimlerine sorulmaz.
ON İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar ve Çalışma Usulleri ile
İşe Başlama ve İşi Bitirme Zamanı, İşin Kontrolü
Süre uzatımı komisyonu
MADDE 56 – (1) İşin yürütülmesi aşamalarında mücbir sebepler nedeniyle müşteri tarafından süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bu talebin değerlendirilmesi için süre uzatımı komisyonları kurulur.
(2) Bu komisyon ilgili daire başkanının başkanlığında en az başmühendis seviyesinde
üç üyeden oluşur. Süre uzatım talebi diğer şartlar mevcut ise, müşterinin süre uzatımı nedeniyle
Kurumdan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmaması koşuluyla kabul edilebilir.
(3) Komisyon kararları ihale yetkilisinin onayı ile kesinleşir.
(4) Müşteriye süre uzatımı verilmesi durumunda, süre uzatımı talebinin, müşterinin
süre uzatımı nedeniyle Kurumdan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmayacağına dair
taahhütnameyi Kuruma ibraz etmesi koşuluyla verildiği ve uzatılan sürenin, taahhütnamenin
Kuruma ibraz tarihinden itibaren başlayacağı bildirilir.
Fiyat takdir komisyonu
MADDE 57 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi işlerin, tekliflerin alınmasından önce tahmini
bedelinin tespiti için Makine ve İkmal Daire Başkanlığınca görevlendirilen bir üye, Satınalma
Dairesi Başkanlığından bir üye ve satış veya kiralamaya konu malzemenin bulunduğu birimden
bir üye olmak üzere üç kişilik komisyon oluşturulur.
(2) Komisyon tarafından takdir edilen fiyatlar olağanüstü durumlar dışında azami altı
ay geçerlidir.
Komisyonların görev, yetki ve çalışma usulleri
MADDE 58 – (1) Bu komisyonlar çalışmalarında, 19 uncu maddede belirtilen ihale
komisyonlarının görev, yetki ve çalışma usullerine tabidir.
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Makine ve Teçhizatların Kiralanması
Makine ve teçhizatların kiralanması
MADDE 59 – (1) Kurum bünyesinde bulunan, hizmet dışı/kullanım dışı mallar; Kurumla sözleşme karşılığı iş yapan yükleniciler ve rödövanslı saha işletmecileri ile diğer kamu
kurum ve kuruluşların kiralama talebinde bulunması ve Genel Müdürlük Makamı tarafından
uygun görülmesi halinde kiralanabilir.
(2) Kira bedelinin tespiti fiyat takdir komisyonu tarafından yapılır.
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(3) Kiralama bedellerinin tespitinde; aşağıdaki formüller uygulanır:
1 - Amortisman
= A/N1
2 - Yedek Parça
= 0,53 x A/N1
3 - Tamir Bakım
= 0,13 x A/N1
4 - Sermaye Faizi, Sigorta, Depo ve Diğer Resmi Giderler=(0,08 x (N+1) x A)/(2xN1)
5 - Nakil, Montaj, Demontaj= 0,02x A/n
Saatlik Kira Bedeli = 1+2+3+4+5
Günlük Kira Bedeli = (Saatlik Kira Bedeli x Günlük Çalışma Saati)
A: Yeni ekipmanın satın alma bedeli (Maden Makineleri İşletme Müdürlüğü bünyesinde
imalatı yapılan makine ve teçhizat için buradan alınacak bedeller, yurt içi ve yurt dışından alınan makine ve teçhizat için ise piyasa araştırması yapılarak Kurumun temin esnasındaki fatura
bedelleri piyasa şartlarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınır.)
N : Amortisman (yıl)
n : Makinenin 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre (saat)
N1: Amortisman süresi (saat) :N1=N x n
(4) Amortismanların belirlenmesinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca tespit ve ilân edilen oranlar esas alınır. Anılan Bakanlığın
genel tebliğlerinde yer almayan makine ve teçhizatın faydalı ömür ve amortisman oranlarının
tespiti için ilgili komisyon tarafından Maliye Bakanlığına başvurulur.
(5) Kiralamaya verilen hizmet dışı/kullanım dışı malların; bakım-onarım, enerji, yedek
parça vb. tüm giderleri kiracıya aittir.
(6) Hizmet dışı/kullanım dışı malların kira bedelleri günlük (Vardiyada asgari 3 saatlik
çalışma esas alınarak kiralama tespitlerinde üç vardiya üzerinden toplam dokuz saat aylık 26
günlük çalışmaya göre hesaplama yapılır.) olarak belirlenir. Bir yılı aşan kiralamalarda TÜİK
ÜFE genel indeksine göre artışlar ilave edilir. Bu indeksteki azalmalar dikkate alınmaz. Kira
bedelleri 3 aylık devrelerden az olmamak koşuluyla peşin olarak ve/veya var ise hak edişlerinden tahsil edilir.
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mücbir sebepler
MADDE 60 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
d) Hükümet veya yasal merciler tarafından alınan ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini geciktiren veya olanaksız hale getiren kararlar veya uygulamalar.
(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel
nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması,
mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı
olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
(3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 62 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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Türkiye Taşkömürü Kurumundan:
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
RÖDÖVANS İHALE VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile müesseselerinin hüküm ve tasarrufu altındaki maden sahalarının rödövans karşılığı işlettirilmesi ihalelerinin ve rödövans uygulamalarının usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Kurumun imtiyaz alanındaki;
a) Maden saha ve/veya ocaklarının rödövans karşılığı işlettirilmesi,
b) Maden sahalarında bulunan metan gazının aranması, verimli olması halinde rödövans
karşılığı işlettirilmesi,
gibi işler ile bu işlerin ihalelerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri, komisyonların
kuruluş, işleyiş, üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 30/5/1940 tarihli ve 3867 sayılı Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşlettirilmesi Hakkında Kanun, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı
Maden Kanununun Ek-1 inci maddesi ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Ana Statüsü
hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birim fiyat: Birim fiyat belirlemeye yetkili kuruluşların birim fiyatları ile Kurum
analizlerine göre tespit edilen birim fiyatları,
b) Genel Müdür: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürünü,
c) Genel Müdürlük: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü,
ç) Gün: Takvim gününü,
d) Hazırlık dönemi: İhale ile işletmeciliğe verilecek sahada, gerekli olması halinde üretime geçilmesi için zorunlu olan iş ve işlemlerin yapılmasını teminen, şartnamede belirtmek
koşuluyla işletmeciye verilecek süreyi,
e) İdare: Kurum adına ihaleyi yapan ve yürüten birimleri,
f) İhale: Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla temin edilen teklifler arasından seçilerek, işin hangi istekli üzerinde kaldığını gösteren ve yetkili makamların onayı ile tamamlanan
iş ve işlemleri,
g) İhale Komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamındaki tüm ihale işlemlerini karara bağlamak üzere oluşturulan komisyonları,
ğ) İstekli: İhaleye katılan gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişimleri veya konsorsiyumları,
h) İşletmeci: Kurum ile rödövans sözleşmesi imzalayan gerçek veya tüzel kişi, ortak
girişim veya konsorsiyumu,
ı) İşletme Projesi: Maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere maden ve/veya madene dayalı ürünleri üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğindeki raporu,
i) Kurum: Türkiye Taşkömürü Kurumunu,
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j) Mahlut Cevher: İhale konusu sahadan üretilecek madenle birlikte üretilmesi zorunlu
ve ekonomik değeri olan diğer madenleri,
k) Malzeme: Kurum ve müesseselerin yatırım ve işletme faaliyetleri için gerekli hammadde, yarı mamul ve mamul maddeler ile makine, teçhizat, araç, gereç ve iş makinelerini,
l) Müessese: Sermayesinin tamamı Kuruma ait işletme veya işletmeler topluluğunu,
m) Onay Makamı: Yönetim Kurulunu, Yönetim Kurulunun yetki vermesi halinde yetki
verilen diğer makamları,
n) Rödövans Payı: İşletme hakkı Kuruma ait olan maden sahalarının, sözleşme ile özel
veya tüzel kişilere belirli bir süre için bırakılması durumunda; maden sahasının işletilmesini
üstlenen gerçek veya tüzel kişilerin, üretilen birim ton maden/metre küp metan gazı için Kuruma ödemeyi taahhüt ettiği bedeli,
o) Rödövans sözleşmesi: Ruhsat sahalarındaki madenlerin üretilerek değerlendirilmesi
amacıyla üçüncü kişilere veya kuruluşlara tasarruf hakkı sağlamak üzere ruhsat sahasının tamamı ya da bir kısmı için ruhsat sahiplerinin bu kişilerle yapmış oldukları sözleşmeleri,
ö) Sahanın Etüdü Dönemi: İhale ile işletmeciliğe verilecek sahada, gerekli olması halinde işletme projesinin hazırlanabilmesi için üretime hazırlık işlemlerinin öncesindeki iş ve
işlemlerin yapılmasını teminen, şartnamede belirtmek koşuluyla işletmeciye verilecek süreyi,
p) Sevkiyatın Durdurulması: Sözleşmede belirtilen durumlarda; sözleşmenin herhangi
bir döneminde, işletmecinin sözleşmeye ilişkin yükümlülüklerinden birini veya birkaçını yerine
getirmemesi halinde, ihale konusu sahadaki ocaklardan çıkarılan veya sahadaki stoklarda bulunan madenler, mahlutları ve maden atıkları ile saha dahilinde bulunan zenginleştirme tesisleri
çıkışı yıkanmış madenin sevkiyatının durdurulması şeklindeki idarenin başvuracağı idari nitelikteki işlemi,
r) Sözleşme: Kurum ile işletmeci arasında yapılan yazılı anlaşmayı,
s) Sözleşme süresi: İhale sözleşmesi ve şartnamesinde belirtilen tarihlerde başlayan ve
biten, sözleşmenin tüm safhalarını içine alan süreyi,
ş) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren
belgeleri ve eklerini,
t) Tahmin Edilen Bedel: İhale konusu işlerin, tekliflerin alınmasından önce Kurum tarafından tahmin edilen bedelini,
u) Talepçi Birim: İhalenin yapılmasını talep eden daire başkanlığını,
ü) Tam kapasite üretim: İşletmecinin Kuruma sunmuş olduğu işletme projesi esaslarında, teklif mektubunda üretmeyi taahhüt ettiği yıllık maden üretim miktarını,
v) Teklif Cetveli: İsteklilerin tekliflerini sunacağı ve İdare tarafından ihale dokümanı
içinde verilmiş olan formu,
y) Teklif İsteme Mektubu: İhale konusu işlerin teklif verme esaslarının belirtildiği ve
bu işleri yerine getirebilecek olanlara şartnamelerinde ekli olarak gönderilen yazılı belgeyi,
z) Teklif Tarihi: Teklifin verileceği son gün ve saati,
aa) Üretim dönemi: Hazırlık süresinin bittiği yılı takip eden yılın ilk gününden başlamak
üzere fiili sözleşme süresini gösteren üretim yapılacak toplam süreyi,
bb) Üretim yılı: Hazırlık süresinin bittiği tarihin bir gün sonrasından başlamak üzere
geçen her 12 aylık süreyi,
cc) Yönetim Kurulu: Kurumun en yüksek seviyede karar alma organını,
çç) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği,
ifade eder.
Temel ilke
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında temel ilke, ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması ile amaç maddesinde belirtilen işlerin uygun şart ve zamanlarda yerine getirilmesidir.
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İhale yetkilisi
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işler için usulüne uygun şekilde ihale usulünü
belirlemeye, ihaleye çıkmaya, ihale kararlarını onaylamaya, sözleşme yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu; ihale ön onayı ve ihale nihai onayı dışındaki;
a) İhale usulünü belirleme,
b) İhaleye çıkma,
c) Sözleşme düzenleme ve imzalama,
yetkilerini Parasal Yetki Limitleri ve Kullanma Usul ve Esas Hakkındaki Yönergede
belirlenen esaslar dahilinde kendisine yetki verilen kişilere/birimlere devredebilir.
(2) Yetki devri ile bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerin;
a) İhale dokümanının hazırlanması, ihale usulünün belirlenmesi, ihale ön onaylarının
alınması talep eden birim tarafından,
b) İhaleye çıkma, ihale kararını alma ve ihale yetkilisince kararın onaylanması işlemleri
ile sözleşme yapılmasına kadar (sözleşme yapılması dahil) işlemler Satınalma Dairesi Başkanlığınca,
c) Sözleşme imzalandıktan sonra işin yürütülmesi ile ilgili diğer işlemler ihtisas alanlarına göre; ilgili daire başkanlığının koordinasyonu ile Müessese/işletmenin ilgili birimi tarafından,
sağlanır.
(3) İhale işlemlerine başlamadan önce ve/veya ihale sonrası sözleşme aşamasında gerekmesi halinde mer’i mevzuat hükümlerine göre ilgili izinler alınır.
Sorumluluk
MADDE 7 – (1) İhale ile ilgili işlemler ve bunlara ilişkin, yetki ve sorumlulukların bu
Yönetmelik ile kendilerine ihale yapma yetkisi verilen birimlere bırakılması esastır. İhalelerle
ilgili konularda, isteklilerle yapılacak yazılı ve sözlü ilişkiler yalnız ihale yapma yetkisi verilen
Satınalma Dairesi Başkanlığınca yürütülür ve sonuçlandırılır. Ancak, Yönetmeliğin kapsamına
giren işlerin sözleşmeye bağlanmasını müteakip işin yürütülmesine yönelik iş ve işlemler, ilgili
birimlerce yürütülür ve sonuçlandırılır. İlgili birimler yürüttükleri iş ve işlemlerden sorumludurlar. Ayrıca bu Yönetmeliğin uygulanmasında, kendilerine görev verilen birimlerin her kademedeki yetkilileri, yetkileri çerçevesinde sorumludur.
İKİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
İhaleye Katılabilme Şartları, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Şartnameler
İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelere katılabilmek için isteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi.
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
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,
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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c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen “İhaleye katılamayacak olanlar”dan
olmadığına dair yazılı taahhütname ve 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h), (ı), (i),
(j) ve (k) bentlerinde belirtilen belgeler.
d) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu.
e) Şartnamede belirlenen geçici teminat.
f) Şartnamede belirtilen yeterlik belgeleri.
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
ğ) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi.
h) İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
ı) İsteklinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer
alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi, ortaklık oranlarının teklif mektubunda belirtilmesi ve her bir ortak tarafından imza altına alınması zorunludur.
İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 9 – (1) Aşağıdaki şahıslar doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu durumun tespiti halinde ihale dışı bırakılırlar.
a) Kurumun Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, genel müdür yardımcıları.
b) Kurumun ihale işlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar
(ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları.
ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortaklıkları (bu şahısların
yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).
d) 2/10/1981 tarihli ve 2531 sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları
İşler Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamına giren kişiler.
e) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak
kamu ihalelerine ve Kurumun ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli
ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan
veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan
dolayı hükümlü bulunanlar.
f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan Kuruma yaptığı işler sırasında
iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu Kurum tarafından ispat edilenler.
g) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal
güvenlik prim borcu olanlar.
ğ) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olanlar.
h) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
ı) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân
eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda
olanlar.
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i) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olanlar.
j) İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olanlar.
k) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla
hüküm giyenler.
l) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler.
Şartnameler
MADDE 10 – (1) İhale konusu işlerin, şartname ve varsa ekleri, talep sahibi birim veya
ihaleye çıkma yetkisi verilen birim tarafından hazırlanır. Şartname ve eklerinin onaylı suretleri
ihaleye çıkan birimce işin özelliğine göre bedelsiz veya takdir edilecek bir bedel karşılığında
isteklilere verilebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek şartnamelerden bedel talep edilmez. Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka aşağıda
belirtilen bilgilere yer verilir:
a) İşin niteliği, çeşidi, miktarı, karakteristiği ve yeri,
b) Alternatif teklif verilip verilemeyeceği,
c) Bedel tahmini yapılarak ihaleye çıkılacak işlerde tahmin edilen bedel tutarı,
ç) Geçici ve kesin teminatlar ile gerek görülüyorsa mal teminatı ve üretim teminatı ile
diğer teminatların oranı veya tutarı, kabul ve iade şekil ve şartları, nelerin teminat olarak kabul
edileceği,
d) Gerekli olan hallerde, yeterlik belgesi komisyonunca yapılan değerlendirme sonucu
düzenlenen ihaleye katılma belgesi ile ilgili şartları,
e) İsteklilerde aranılacak diğer şartlar ve belgeleri,
f) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,
g) İhale ve teklif verme şekli, müddeti, yeri, ihaleden vazgeçme ve sözleşmenin imzalanmaması halinde yapılacak işlemler,
ğ) İşin yapılma veya teslim süresi, sözleşme süresi, teslim etme - teslim alma şekli ve
şartları ile süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları,
h) Kurumca lüzum görülen hallerde alınacak ceza miktarı,
ı) Tebligatların ne zaman ve nasıl yapılacağı,
i) Fiyatın, birim fiyat veya götürü bedel esaslarından hangisine göre verileceği,
j) Ödeme yeri ve şartları,
k) Tekliflerin opsiyonu, varsa tekliflerde artırma haddi ve şartları,
l) İşe başlama, işi tamamlama tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar, noksan işlere
ait cezalar,
m) İhale safhasında veya sözleşmenin imzalanmaması ya da sözleşme hükümlerine
uyulmaması halinde uygulanacak cezai işlemler,
n) İhale konusu taahhüdün miktarının artması veya eksilmesi halinde artan veya eksilen
kısmının yapılış zamanı ile şekil ve miktarı,
o) Devir, temlik ve temsilcilik esasları,
ö) Kurumun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve en uygun bedeli tespit etmekte serbest olduğu,
p) Anlaşmazlık halinde hangi mahkeme ve icra dairelerinin yetkili olacağı,
r) İhale bağlandıktan sonra idari, mali ve teknik nedenlerle Kurumun, sözleşmenin iptaline yetkili olacağı,
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s) Opsiyon her ihale dosyası için kendi şartlarında belirlenecektir. Şartnamesinde belirtilen süreden daha düşük opsiyonlu tekliflerin kesinlikle değerlendirmeye alınmayacağı,
ş) Rödövans ihale dokümanında, ihaleye çıkılan maden sahasının Kurum ve/veya memleket koordinatları ile çalışma alanının alt ve üst kotlarının belirtilmesi, İşletmecinin belirtilen
kot ve koordinatlar dışında üretim faaliyetlerinde bulunamayacağı,
t) İhale dokümanında verilen belge, plan, harita ve benzeri her türlü belge ve bilgi; sadece bilgi mahiyetinde olup Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemeyeceği, esas olanın; isteklinin sahayı yerinde görüp, şartlarını inceleyip, her türlü etüt ve araştırmayı yaptıktan sonra
teklifini hazırlaması ve vermesi olduğu,
u) Sözleşmenin yürürlüğe girmesine ilişkin koşullar, yer teslimi şartları, sahanın etüdü
dönemine dair esaslar, işletme projesinin kabulüne ilişkin esaslar, hazırlık ve üretim dönemlerine ilişkin açıklamalar,
ü) Rödövans payının güncellenmesi, rödövansın tahakkuku ve ödemeler.
(2) Yurt içi ve yurt dışı olarak yapılan ihalelerde yukarıdaki hükümlere ilaveten;
a) Geçici ve kesin teminat mektuplarının bir Türk Bankası tarafından kontrgaranti edilmesi gerektiği,
b) İhalelerde verilecek, geçici ve kesin teminatların mümessil firmalar tarafından adlarına tanzim ettirilemeyeceği,
c) Türkçe ve yabancı dillerde hazırlanan şartnamelerden, ihtilaf halinde Türkçe olan
şartname metninin geçerli olacağı,
ç) Tekliflerde firma mümessillerinin isim ve adreslerinin belirtileceği,
hususlarına da yer verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Tahmin Edilen Bedel, İhale İşlem Dosyaları, İhale İlanı, Geçici Teminat,
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Tahmin edilen bedelin tespiti
MADDE 11 – (1) Tahmin edilen bedel;
a) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen işleri talep eden birim tarafından tespit
edilir veya ettirilir. Tahmin edilen bedel KDV hariç olarak belirlenecektir. İhalede istekliler tarafından teklif edilecek bedeller de KDV hariç olarak teklif edilecektir. Tahmin edilen bedelin
geçerlilik süresi 6 aydır. Bu süreyi aşan tahmin edilen bedellerde güncelleme yapılır.
b) Tahmin edilen bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar işin özelliğine göre gerektiğinde belediye, ticaret odası, sanayi odası ve borsa ya da kamu kurum kuruluşlarından soruşturulmak ve/veya piyasa araştırması yapılmak suretiyle elde edilebilir. Tahmin edilen bedelin
tespitinde; rezerv, jeolojik-hidrojeolojik koşullar, sosyopolitik-ekonomik şartlar ve diğer parametreler, gerekçe göstermek suretiyle veri olarak kullanılabilir.
c) İhale konusu işlerde bedel tahmini yapılarak ihaleye çıkılması esastır. Bedel tahmininin yapılamaması durumunda niçin bedel tahmininin yapılamadığı veya yapılamayacağı açıklandıktan ve bir tutanakla belirlendikten sonra ihale yetkilisinin onayı ile bedel tahmini yapılmadan ihale yapılabilir. Bu tip ihalelerde kapalı teklif usulü esastır.
İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
MADDE 12 – (1) İhale suretiyle yapılacak işler için bir ihale işlem dosyası düzenlenir.
Bu dosyada varsa onay belgesi, tahmin edilen bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri,
gerekli projeler, sözleşme tasarısı ve dosyada bulundurulmasında yarar görülen diğer belgeler
bulunur. İhale işlem dosyası, işin konusuna göre ilgili birim tarafından hazırlanır. İlandan sonra,
ilana ilişkin belgeler ile gazete kupürleri de dosyaya konur. İhale öncesi ve sonrasına ait diğer
belgeler bu dosyalarda muhafaza edilir.
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İhalenin ilanı
MADDE 13 – (1) İhale, ihale konusu işlere en çok sayıda isteklinin katılımını sağlamak
üzere mektupla veya ilan yoluyla duyurulur.
a) İlan yoluyla yapılacak ihaleler;
1) Mahalli gazetede,
2) Basın İlan Kurumu aracılığı ile normal veya yüksek tirajlı bir gazetede,
3) Resmî Gazete’de,
4) Kurum web sayfasında,
işin gereğine göre bu fıkrada belirtilen gazetelerin bir veya birkaçında, 1 veya 2 defa
yayımlanmak suretiyle duyurulur. Son ilan ile ihale tarihi arasında 20 günden az süre olamaz.
b) Gerekiyorsa ayrıca, il özel idareleri, belediye, hükümet binalarındaki ilan tahtalarına
asılacak yazılarla veya diğer yayın araçlarıyla duyuru yapılır. Bu işlemler bir yazı veya tutanakla belgelenir.
c) Yabancı ülkelerdeki isteklilerinde katılması yararlı görülen ihaleler için yabancı ülkelerde ilan yaptırılabilir. Ancak bu ilan, ihale gününden en az 45 gün önce yapılır.
ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için Kurum ilan yapıp yapmamakta serbesttir.
(2) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk işgününde aynı yer ve saatte yapılır. İlândan sonra çalışma saati
değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 14 – (1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,
b) İhale konusu işin niteliği, yeri ve miktarı,
c) İhale konusu işe başlama, teslim alma ve işi bitirme tarihi,
ç) Şartname ve eklerinin nerelerden hangi şartlarla temin edileceği,
d) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte, hangi usulde yapılacağı,
e) Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
f) İsteklilerde aranılacak belgelerin neler olduğu,
g) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,
ğ) Tekliflerin geçerlilik süresi,
h) Kurumun, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmadığı, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine kısmen veya tamamen yapmakta serbest olduğu.
İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 15 – (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması
esastır.
(2) İlan yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanması veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin Kurumca tespit edilmesi ya da isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan
bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az 10 gün önceden bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı
alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak
üzere en fazla 20 gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini
bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme
imkanı sağlanır.
(3) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan
hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin Kurumca uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe
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kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden 10 gün önceden bilgi
sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin
yazılı olarak gönderilir.
Geçici teminat
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlere ait ihalelerde, geçici teminatın
tutarı/oranı şartnamesinde belirtilir.
(2) İhale konusu işin özelliğine göre, talep sahibi birimin teklifi ve ihale yetkilisinin
onayı ile ihale tutarının veya toplam bedelin asgari %3’ü olmak üzere %30’una kadar geçici
teminat alınır. İhale konusu işin özelliği nedeniyle toplam ihale bedelinin tahmin edilememesi
halinde onay makamının belirleyeceği miktar kadar teminat alınır.
(3) Geçici teminat, teminat olarak kabul edilecek değerlerden biri veya birkaçı olarak
verilebilir.
(4) Tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalelerine teminat vermeksizin iştirak eden
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan geçici teminat alınmaz.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
MADDE 17 – (1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda
gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Hükümetçe teminat mektupları kabul edilen bankalar ve özel finans kurumlarının
resmi formüle uygun bulunan, kurum ad ve adresine hitaben yazılmış, süresiz teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
(2) Her ne suretle olursa olsun Kurumca alınan teminat mektupları haczedilemez ve
üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
(3) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Komisyonu Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri
İhale komisyonu
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre işin istekliler arasından en uygun teklifte bulunanın üzerinde bırakılmasını sağlayan işlemleri yerine getirmek
üzere parasal yetki limitlerine bakılmaksızın Genel Müdürlükte aşağıda belirtilen ihale komisyonu teşkil edilir:
a) Başkan: Satınalma Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu genel müdür yardımcısı veya
genel müdürlük makamının görevlendireceği genel müdür yardımcısı.
b) Üye: Satınalma Dairesi Başkanı
c) Üye: İhaleyi talep eden birimin daire başkanı/İşletme Yetkilisi
ç) Üye: Muhasebe Dairesi Başkanı
d) Üye: Şube müdürü (Satınalma Dairesi Başkanlığından)
e) Üye: Şube müdürü (İhaleyi talep eden daire başkanlığından)/İşletme Yetkilisi
f) Üye: Şef (Satınalma Dairesi Başkanlığından)
(2) Bu komisyonlarda, raportörlük görevi ihale komisyon başkanının uygun göreceği
komisyon üyelerinden biri veya Satınalma Dairesi Başkanlığının ilgili biriminden bir eleman
tarafından yürütülür.
(3) Rödövans karşılığı işletmeye verilecek sahaların ihale ön onayı ve ihale nihai onayı;
parasal yetki limitlerine bakılmaksızın doğrudan Yönetim Kuruluna aittir.
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İhale komisyonu görev, yetki ve çalışma usulleri
MADDE 19 – (1) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır.
Başkan tek oya sahiptir. Üyelerden birinin izinli, raporlu veya görevli olması gibi nedenlerle
toplantıya katılamaması halinde vekilleri, vekilin bir diğer komisyon üyesine vekaleten toplantıya iştirak etmesi durumunda Genel Müdürlük makamınca ilgili birimden tensip edilecek
biri görev yapar. İhale komisyonu toplantılarına, ihale konusu ile ilgili olarak ilaveten yeteri
kadar danışman veya uzman üye davet edilebilir. Ancak ilaveten davet edilen bu danışman
veya uzman üyelerin oy hakkı yoktur.
(2) Komisyonun çalışma gün ve saatleri ilgili daire başkanlığı tarafından üyelere yazılı
veya sözlü olarak önceden duyurulur. Komisyonun başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Üyeler kararlarında çekimser kalamazlar, şayet kararda karşı oy mevcut ise bu görüş
komisyon görüşmeleri esnasında üyelere açıklanır, görüş sahibi muhalefetini gerekçeleriyle
birlikte yazarak kararı imzalar. Komisyonda, üyelere karşı görüş açıklanmadan karara muhalif
kalınamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri
İhale usulleri
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ihalelerde aşağıdaki usuller
uygulanır:
a) Kapalı teklif usulü,
b) Açık teklif usulü,
c) Pazarlık usulü.
(2) İşin gereğine göre bu usullerden hangisinin uygulanacağı bu Yönetmelik hükümlerine uyularak ihale yetkilisince tespit edilir.
Kapalı teklif usulü
MADDE 21 – (1) Kapalı teklif alma usulü, isteklilerin şartnamelerde belirtilen usul ve
esaslara göre belirlenen gün ve saate kadar tekliflerini kapalı zarf içinde verdikleri ihale usulüdür. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde aşağıdaki esaslara uyulur:
a) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu bir zarfa konulup
kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği
açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle
birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık
adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazıldıktan sonra imzalanır, kaşelenir veya mühürlenir.
Teklif mektuplarının istekli tarafından ad ve soyadı da yazılarak imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın
rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan
veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.
b) İhaleye katılma belgesi istenilen işlerde ihaleye katılma belgesi alan istekliler, diğer
ihalelerde tüm istekliler tekliflerini; şartname ve dolayısıyla ilanda belirtilen saate kadar alındı
karşılığında Satınalma Dairesi Başkanlığına verirler. Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma
birimince; teklif zarfının üzeri kaşelenir, alındığı tarih ve numarası yazılır ve imzalanır. Teklifler
iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Kurumun adresi ile
hangi işe ait olduğu, isteklilerin adı ile soyadı ve açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma birimine ulaşması
şarttır. Postadaki gecikme sebebi ile işleme konulamayacak tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
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c) Tekliflerin açılma saati gelince, hazır bulunan isteklilerin, adı, soyadı yazılarak ve
imzaları alınarak tespit edilir ve kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış
zarflar hazır bulunan istekliler önünde açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın verilmiş
olup olmadığı aranır. İhalelerde istenilen belgelerden eksik belgeli olan teklifler kesinlikle dikkate alınmaz ve hiç bir şekilde tamamlattırılmaz, iç zarfları da açılmaz.
ç) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce ihaleye katılacaklar dışındakiler
ihale odasından çıkarılır, bundan sonra zarflar açılarak teklifler komisyon başkanı tarafından
okunur veya okutulur ve bir tutanak düzenlenir. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından
imzalanır. Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan teklif mektupları ve ayrıca ihale
şartnamelerinde belirlenen oranlardan eksik olarak tevdi edilen teminatlı teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklifler ve varsa ekleri komisyon üyelerince paraflanır.
d) Bu maddenin (c) bendi gereğince kabul edilen ve (ç) bendine göre zarfları açılarak
okunan teklifler incelenerek;
1) Tekliflerin mali ve teknik yönden daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi için
toplantının başka bir güne bırakıldığı,
2) İhalenin yapılamadığı,
hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar veya karar özeti halinde
yazılarak, komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
e) Tekliflerin eşit olması halinde, uyulacak esaslar ihale usul ve şekillerine göre ihale
şartnamesi ve ekinde belirtilir.
f) Kapalı teklif usulü ile yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel
komisyonca uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle veya ihale yetkilisinin onayı alınmak şartı ile değişik usul ve şartlarla ihaleye çıkılabilir.
Açık teklif usulü
MADDE 22 – (1) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde uygulanacak esaslar şunlardır:
a) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini
sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır. Ancak istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar
Satınalma Dairesi Başkanlığı teklif alma birimine ulaşmış olmak şartı ile şartnamedeki esaslara
uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif
olarak kabul edilir.
b) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı isteklilerin belgelerini ve geçici
teminat verip vermemiş olduklarını inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesi kararlaştırılır. Bu işlemler istekliler
önünde, bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale salonundan
çıkartılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra sırası ile tekliflerini belirtmeye
çağırılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait çizelgeye yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.
İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra komisyon başkanı, posta ile yapılmış teklifler
varsa okutarak bu tekliflerinde ihaleye ait çizelgeye yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler
sıra ile tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye
ait çizelgeye yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa; isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak
bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
c) Sözlü ve yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendindeki ilkeler esas alınarak karara bağlanır.
ç) Açık teklif usulü ile yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya
son teklifleri uygun görülmediği takdirde yeniden aynı usulle ihale yapılır veya Kurum yararı
görüldüğü takdirde, ihale yetkilisinin onayı alınmak şartı ile pazarlık usulü ile ihale yaptırılabilir.
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Pazarlık usulü
MADDE 23 – (1) Kapalı teklif usulü veya açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde, ihaleye istekli çıkmaması veya kabul edilemeyecek tekliflerin ileri sürülmesi halinde ya da ihaleye
yetkili makam tarafından pazarlık yöntemi uygulanması gerekli ve uygun görülen durumlarda
pazarlık usulüyle ihale yapılabilir.
(2) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre bir veya daha fazla istekliden yazılı
veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.
(3) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında belirtilir.
(4) Pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde teminat alınması zorunlu değildir.
Teklifin geri alınması
MADDE 24 – (1) İhale Komisyonu Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple
geri alınamaz. İhale Komisyonu Başkanlığına verildikten sonra teklifinden geri dönecek olan
isteklinin geçici teminatı, protesto çekmeye, ihtar yapmaya veya mahkemeden hüküm almaya
gerek kalmaksızın Kurumca gelir kaydedilir ve bu Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi hükümleri
uygulanır. Kurum, ihale gününden itibaren opsiyon süresi içinde teklifi kabul veya reddettiğini
istekliye tebliğ etmediği takdirde, istekli teklifinden vazgeçebilir. Bu durumda İsteklinin geçici
teminatı faizsiz iade edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları
Tekliflerin değerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik
yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve yapılamaz.
(2) İsteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine
ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile teklif cetvellerinde
aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile teklif
cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.
Mali ve teknik inceleme komisyonunun kuruluşu ile görev, yetki ve çalışma usulleri
MADDE 26 – (1) İhale komisyonu, tekliflerin mali ve teknik yönden incelenmesi için
ilgili daire başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığınca; dairesinde görevli bir şube müdürünün başkanlığında başmühendis, mühendis veya uzman üyeden teşekkül eden en az 3 üyeli
bir komisyon kurulur. İlgili daire başkanlığı elemanları dışında diğer elemanların komisyona
katılımı gerekli görülürse bu takdirde ilgili daire başkanının teklifi Genel Müdürün onayı ile
komisyon teşekkül ettirilir. İşin özelliğine göre üye sayısı artırılabilir.
(2) Mali ve teknik inceleme komisyonlarınca, tamamlayıcı bilgi edinilmesi gerekli görüldüğünde, teklifin özü değişmemek kaydıyla teklif sahibinden Satınalma Dairesi Başkanlığı
kanalıyla bilgi ve belge istenebilir. İhale onaylanıp kesinleşmeden önce hiçbir teklif sahibine
teklif değerlendirme sonuçları ve durumları hakkında bilgi verilmez.
(3) Bu komisyon, çalışmalarında, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen ihale
komisyonlarının görev, yetki ve çalışma usullerine tabidir.
Uygun bedelin tespiti
MADDE 27 – (1) Uygun bedel, tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif
edilen bedellerin en yükseğidir.
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Kararlarda bulunması gerekli hususlar
MADDE 28 – (1) İhale komisyonlarınca alınan kararlar komisyon başkan ve üyelerinin
adları, soyadları ve esas görevleri yazılarak imzalanır.
(2) Tutanak ve alınan kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller,
ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine ve hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış
ise nedenleri belirtilir.
İhale kararlarının onayı veya iptal edilmesi
MADDE 29 – (1) İhalenin yapılmasına ilişkin olarak ihale komisyonları tarafından
ihalenin iptali dışında alınan kararlar, ihale yetkilisi tarafından opsiyonu içerisinde onaylanır
veya iptal edilir. İhale yetkilisi tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhalenin
iptali halinde iptal gerekçeleri belirtilir.
(2) Komisyon tarafından iptal edilen ihale kararları ise kesin olup ihale yetkilisi onayına
sunulmaz.
Artırım teklifleri
MADDE 30 – (1) Teklifler verildikten sonra istekliler tarafından yapılan artırım teklifleri kabul edilmez. Ancak en uygun teklifi veren istekliden Kurum yararına ihale komisyonunca artırım talep edilebilir. Birkaç istekli tarafından eşit fiyat teklif edildiği ve bunların da
uygun bedel olduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonunca bu isteklilerden ikinci bir yazılı
teklif alınır ve bunlardan en uygun bedeli teklif edene ihale yapılır.
Kurumun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
MADDE 31 – (1) Kurum, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbest olduğundan, ihale komisyonları
gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararları kesindir.
ALTINCI BÖLÜM
İhale Kararlarının Duyurulması, Sözleşme Düzenlenmesi ve Kesin Teminat
İhale kararlarının duyurulması
MADDE 32 – (1) İhale komisyonlarınca ihalenin yapılmasına ilişkin alınan kararlar,
ihaleyi yapan birimce ihale yetkilisinin onayına sunulur ve sonuç ihaleyi alan işletmeciye ve
diğer teklif sahiplerine duyurulur.
İhalede hazır bulunmayan istekliler
MADDE 33 – (1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekili göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
Sözleşme düzenlenmesi
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler bir sözleşmeye
bağlanır.
Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar
MADDE 35 – (1) Sözleşmelerde bulunması gereken hususlar şunlardır:
a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası, internet adresi.
b) İşletmecinin adı, soyadı, ticari unvanı, tebligat adresi, TC kimlik numarası, telefon
ve faks numarası, e-mail adresi, varsa internet adresi.
c) İhale konusu işin sözleşmeye esas birim fiyatı ve sözleşme tutarı.
ç) İşin yapılacağı yer ve sözleşmeyi uygulayacak müessese.
d) İhale konusu işe başlama, işi bitirme tarihi ve sözleşme süresi.
e) Sözleşme süresince yapılacak iş miktarı.
f) Teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
g) Rödövans ödeme yeri ve şekli.
ğ) Sözleşme bedeline ait tüm giderlerin işletmeciye ait olduğu.
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h) Devlet hakkı, belediye payı, vergi, resim, harçlar ve benzeri yükümlülükler ile rödövans bedeline ait KDV ve diğer tüm yükümlülüklerin işletmeciye ait olduğu.
ı) Teminatla ilgili hükümler.
i) Sözleşme konusu taahhüdün yapılmaması veya kısmen yapılması halinde yapılacak
işlemler ve yaptırımlar.
j) Sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar.
k) Sahada işletilebilir rezervin sözleşme süresinden önce tükenmesi halinde yapılacak
işlemler.
l) İşletmecinin iş ve sigorta mevzuatına uyma zorunluluğu ve buna dair işletmeci tarafından yapılacak işlemler.
m) İşletmecinin Kuruma ve çalıştıracağı işçilere karşı sorumlulukları.
n) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere Kurum tarafından yapılacak işler.
o) Masrafları işletmeciye ait olmak üzere işletmeci tarafından yapılacak işler.
ö) Hazırlık ve üretim dönemlerine ilişkin detaylı açıklamalar, İşletme projesi, iş programları, faaliyet raporları, maden sahasının işletilmesi ve çalışma şekli ile kontrol ve denetlemeye ilişkin hususlar.
p) Kuruma ait varlıkların işletmeciye kiralanmasına ilişkin hususlar.
r) İşletmecinin sahadaki faaliyetlerini Maden Kanunu, Çevre Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer kanunlar ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürüteceği, sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getireceğine dair hususlar.
s) İşletmecinin, hazırlayacağı belgelerde yanıltıcı ve hukuka aykırı beyanlarda bulunamayacağı, bu yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Kurumun maruz kalacağı her
türlü zarardan sorumlu olacağına dair hususlar.
ş) İşletmecinin kusurlu davranışları sebebiyle Kuruma ve üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları.
t) Kurum tarafından işletmeciye uygulanacak cezalara ilişkin hususlar.
u) Mevzuatta yapılacak değişiklikler nedeniyle rödövans uygulamasına son verilmesi
halinde uygulanacak hükümler.
ü) Sözleşmenin devri ile sözleşmenin devrini tazammum etmemek üzere işletmecinin
çalıştırabileceği götürücü veya taşeronlara (alt işverenlere) ilişkin hususlar.
v) İşletmecinin sözleşme konusu sahada alacağı işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri
ile işletmecinin işçilerinin eğitimine ilişkin hususlar.
y) Sözleşmenin Kurum tarafından tek taraflı feshedilmesini gerektiren sebepler ile tek
taraflı fesih halinde yapılacak işlemler.
z) Sözleşmenin tasfiye edilmesi ve tasfiye sonunda sahadaki varlıkların durumuna ilişkin hususlar.
aa) Hazırlık, üretim ve uzatma dönemlerinde işletmeci tarafından ödenecek rödövans,
kira ve benzeri ödemeler ile diğer ödemelerde gecikme olması halinde uygulanacak faiz oranına
ilişkin hususlar.
bb) Mücbir sebep halleri ve şartları ile bu sebeplere bağlı süre uzatımı koşulları.
cc) İhtilafların çözüm şekli ve şartları, görevli adli ve idari makamlar.
Kesin teminat
MADDE 36 – (1) Taahhüt konusu işin özelliğine göre düzenlenecek sözleşme, şartname
ve işletme projesi hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla sözleşme
düzenlenmesinden önce işletmeciden kesin teminat alınır. Alınacak kesin teminat tutarı/oranı
ihale şartnamesinde belirtilir.
(2) Kesin teminat mektupları süresiz olarak verilecektir.
(3) İhale konusu işin özelliğine göre, talep sahibi birimin teklifi ve ihale yetkilisinin
onayı ile ihale tutarının asgari %6’sı olmak üzere %30’una kadar kesin teminat alınır.
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(4) İhale konusu işin özelliği nedeniyle toplam ihale bedelinin belirlenememesi halinde,
onay makamının belirleyeceği miktar kadar teminat alınır.
(5) Tabi olduğu mevzuat itibarıyla kamu ihalelerine teminat vermeksizin iştirak eden
kamu kurum ve kuruluşları ile diğer kişi ve kuruluşlardan kesin teminat alınmaz.
YEDİNCİ BÖLÜM
Sözleşme Yapılmasında Kurumun Görev ve Sorumluluğu, İşletmecinin Kesin Teminat
Verme ve Sözleşme Yapma Sorumluluğu, Mal Teminatı ve Üretim Teminatı,
Sözleşmenin Kısmen veya Tamamen Yerine Getirilmemesi Halinde
Uygulanacak İşlemler, Teminatların İadesi
Sözleşme yapılmasında kurumun görev ve sorumluluğu
MADDE 37 – (1) Kurum, sözleşme yapmak, gerekli hallerde şartnamelerde belirtilen
süre içinde kendisine düşen görevleri yapmak ve ihale konusu sahayı ihaleyi alan işletmeciye
teslim etmekle yükümlüdür.
(2) Kurumun bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde, işletmeci, sürenin bitiminden itibaren en çok 15 gün içinde, 10 gün müddetli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde işletmeci teminatı geri verilir.
İşletmecinin kesin teminatı verme ve sözleşme yapma sorumluluğu
MADDE 38 – (1) İhalenin kesinleşmesinden sonra ihalenin üzerinde kaldığı kendisine
tebliğ edilen istekli, tebliğ gününden itibaren yurt içi ihalelerinde 10 takvim günü, yurt dışı
ihalelerinde 20 takvim günü içinde vermesi gerekli kesin teminatı Kuruma teslim etmeye, sözleşme yapılması gerekli işlerde, sözleşmeyi imzalayıp, şartnamesinde olması durumunda notere
onaylattırdıktan sonra Kuruma vermeye mecburdur.
(2) Şartnamesinde belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili zorunlu değildir. Bu durumda sözleşmeler Kurum ve istekli yetkililerince imzalanmasını müteakip yürürlüğe girer.
Üretim teminatı
MADDE 39 – (1) İşletmeciden, sahadaki madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak, yıllık
taahhüt edilen üretim miktarı ile ton başına ödenecek rödövans payının çarpımı ile elde edilecek
değerin sözleşmede belirlenecek oranı kadar ayrıca üretim teminatı alınır.
(2) Üretim teminat mektupları, süresiz kesin teminat olarak verilecektir.
(3) Üretim teminat miktarları; Türkiye İstatistik Kurumu Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksindeki Madencilik ve Taşocakçılığı indeks sayısının yıllık değişim oranı (%) kadar artış
uygulanmak suretiyle belirlenecektir. Üretim teminat miktarı her üretim yılı başında yeniden
tespit edilecek ve aradaki fark kadar süresiz ek kesin teminat mektubu her üretim yılının ilk
ayı içinde işletmeci tarafından Kuruma teslim edilecektir.
Tekliften/taahhütten vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veya sözleşme
imzalanmaması halinde uygulanacak yaptırımlar
MADDE 40 – (1) Tekliften vazgeçilmesi veya kesin teminatın verilmemesi veyahut
sözleşmenin imzalanmaması halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
işletmecinin geçici/kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca, iş genel hükümlere göre tasfiye edilir
ve bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
(2) Gelir kaydedilen geçici/kesin teminat, hiçbir surette işletmecinin borcuna mahsup
edilemez.
Taahhüdün yerine getirilmemesi
MADDE 41 – (1) Sözleşme yapıldıktan sonra işletmecinin taahhüdünden vazgeçmesi
veya taahhüdünü şartname veya sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi durumunda, Kurumun en az 20 gün süreli ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye veya hüküm almaya gerek kalmaksızın
kesin teminatı gelir kaydedilir. Ayrıca sözleşme feshedilerek, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir ve bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesi uygulanır.
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(2) Gelir kaydedilen geçici/kesin teminat miktarı hiç bir surette işletmecinin borcuna
mahsup edilemez.
Teminatların geri verilmesi
MADDE 42 – (1) Sözleşme yapılmasına gerek olmayan ihale işlerinde; kesin teminatın
Kuruma tesliminden sonra, diğer ihale işlerinde sözleşmenin imzalanmasından sonra geçici teminat geri verilir.
(2) Kesin teminat ise taahhüdün, sözleşme, şartname ve proje hükümlerine uygun olarak
yerine getirilmesi ve işletmecinin Kuruma borcunun bulunmadığının anlaşılmasını müteakip
geri verilir.
(3) Kesin teminatın iade edilebilmesi için işletmecinin, öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumundan bu taahhüdü dolayısı ile borçlu bulunmadığına dair usulüne uygun düzenlenmiş belgeyi getirmesi şarttır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Sözleşmenin Devri, İşletmecinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı,
Tutukluluk veya Mahkumiyeti ile İşletmecinin Birden
Fazla Olması Hallerinde Uygulanacak İşlemler
Sözleşmenin devri
MADDE 43 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına
devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 41 ve
53 üncü madde hükümleri uygulanır.
(2) Sözleşmeyi devreden işletmecinin Kuruma borcu olup olmadığı, tüm birimlerden
(Hukuk Müşavirliği, daire başkanlıkları, işletme müdürlükleri ve müessese müdürlükleri) yazılı
olarak istenir. Kurum alacağı tahsil edilmeden devir işlemi yapılmaz.
İşletmecinin ölümü
MADDE 44 – (1) İşletmecinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı
genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine
verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde,
ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli
kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.
İşletmecinin iflası
MADDE 45 – (1) İşletmecinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama
hariç, hakkında bu Yönetmeliğin 40 ve 41 inci maddelerine göre işlem yapılır.
İşletmecinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkumiyet hali
MADDE 46 – (1) İşletmecinin, ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir
cezaya mahkumiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve ilgili idarenin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, işletmecinin kendi
serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre
içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilerek, yasaklama hariç, haklarında bu Yönetmeliğin 40
ve 41 inci maddelerine göre işlem yapılır.
İşletmecinin birden fazla olması
MADDE 47 – (1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan taahhütlerde, işletmecilerden birinin şahıs veya şirket olup olmamasına göre ölümü, iflası, tutuklanması veya mahkum olması gibi hallerde diğer ortakların teminat dahil, işin o ortağa yüklediği
sorumlulukları da üstlenmesi suretiyle sözleşmenin yürürlüğü devam eder.
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(2) Birlikte yapılan taahhütlerde işletmecilerden biri Kuruma pilot ortak olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın şahıs veya şirket olup olmamasına göre ölüm, iflas veya dağılma hallerinde sözleşme kendiliğinden sona erer. Ancak, diğer işletmecilerin teklifi ve teminat dahil
pilot ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların da üstlenilmesi şartıyla, Kurumun uygun görmesi halinde sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir.
(3) Birlikte yapılan taahhütlerde gruba dahil pilot ortaktan başka herhangi bir ortağın
şahıs veya şirket olup olmamasına göre, ölümü, iflası veya dağılması halinde pilot firma ve
grubun diğer ortakları, teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üzerlerine alarak
işi bitirirler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Uluslararası Anlaşmalar Uyarınca Yapılacak İşler, Gecikme Cezası,
Muayene ve Kabul İşlemleri, İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar
Uluslararası anlaşmalar uyarınca yapılacak işler
MADDE 48 – (1) Uluslararası anlaşmalara göre bu Yönetmelik kapsamındaki Kuruma
ait işler, ilgili birimce özel kanun, kararname ve anlaşmaların hükümlerine göre yürütülür.
Gecikme halinde alınacak cezalar
MADDE 49 – (1) İhale konusu işe ait yükümlülüklerin, sözleşme veya şartnamede belirtilen sürelerde yerine getirilmemesi halinde uygulanacak cezalar ile oranları, sözleşme ve/veya
şartnamelerde belirtilir.
Muayene ve kabul işlemleri
MADDE 50 – (1) İşletmeciye teslim edilen veya geri alınan taşınır veya taşınmaz her
türlü malın muayene ve kabul işlemleri ile diğer işlemleri, işin özelliği dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre ilgili birimlerce yapılır.
İhale safhasındaki yasak fiil ve davranışlar
MADDE 51 – (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde
bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,
c) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek,
ç) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi
veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif
vermek,
d) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde
ihaleye katılmak,
e) Üzerine ihale yapıldığı halde, mücbir sebep halleri dışında usulüne uygun sözleşme
yapmamak.
(2) Yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında bu Yönetmeliğin
52 nci maddesinde belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.
İhalelerden yasaklama
MADDE 52 – (1) 51 inci maddede belirtilen fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında bir yıl süreyle Kurumun yapacağı tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararı
alınır. Katılma yasakları, Yönetim Kurulu tarafından verilir ve Yönetim Kurulu Kararını müteakip yürürlüğe girer. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması
halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin
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yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne
göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi
olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip
olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.
(2) 51 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kurum tarafından yapılacak ihalelere de iştirak
edemezler.
(3) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi
izleyen en geç 45 gün içinde verilir. Yönetim Kurulunca verilen yasaklama kararı ilgiliye tebliğ
edilir.
Sözleşmenin yürütümü sırasındaki yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama
MADDE 53 – (1) Sözleşmenin yürütümü sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya
usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu işler yapmak,
ç) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruma zarar vermek,
d) Bilgi ve deneyimini Kurumun zararına kullanmak,
e) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
taahhüdünü yerine getirmemek,
f) Sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya devir alınması.
(2) Yukarıdaki fiil ve davranışlarda bulundukları anlaşılanlar hakkında 52 nci maddede
belirtilen yasaklama hükmü uygulanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Rödövans Uygulamalarına İlişkin Hükümler
Maden sahasının çalıştırılması, rödövansa ilişkin borçların ertelenmesi veya
taksitlendirilmesi ve diğer hususlar
MADDE 54 – (1) İşletmeci, sözleşme konusu maden sahasında etüt, hazırlık, üretim
ve zenginleştirme faaliyetlerini Maden Kanunu ve diğer ilgili kanunlara, tüzük ve yönetmelik
hükümlerine, bunların tadillerine, sözleşme ile şartname hükümlerine ve onaylanmış işletme
projesine uygun bir şekilde sürdürmek, iş ve işlemleri; üretimin devamlılığını sağlayacak şekilde, bilim ve teknolojinin gereklerine uygun olarak sahadaki maden varlığının israfı ve tahribine meydan vermeden yapmakla yükümlüdür. İşletmeci, Maden Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta yapılacak her türlü değişikliği aynen kabul eder.
a) İşletme projesi kapsamında, hazırlık ve işletme aşamasında tarif edilmiş madencilik
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve sözleşme süresi boyunca yapılacak her türlü madencilik
faaliyetlerinin sorumluluğu tamamıyla işletmeciye aittir.
b) İşletmeci, Kurum tarafından onaylanan işletme projesine aykırı hiçbir faaliyette bulunamaz. İşletme projesi, işletmecinin teklifi ve Kurumun oluruyla revize edilebilir.
c) Sahada, oluşum olarak ihale konusu madenle birlikte üretilmesi zorunlu diğer madenlerin de bulunması durumunda, İşletmecinin talebi ve Kurumun uygun görmesi halinde,
bir protokolle tespit edilecek rödövans payı karşılığında işletmeciye diğer madenler de ürettirilebilecektir.
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ç) İşletmeci sahadan ürettiği madeni ve sahadaki mevcut maden artıklarını Kurumun
kantarında veya Kurumun uygun göreceği bir kantarda tartmak ve Maden Kanununda öngörüldüğü şekilde kantar ve sevk fişiyle nakletmek ve her ayın sonunda bu belgeleri bir liste ekinde Kuruma vermek zorundadır. İşletmecinin vadesi geçmiş Devlet hakkı borcu olması durumunda, bu borçlar ödeninceye kadar Maden İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilen sevk
fişleri işletmeciye verilmez.
d) Sahanın sevkiyatı kapalı iken sevkiyat yapıldığının herhangi bir şekilde tespiti halinde, İşletmeciye, sevk edildiği tespit edilen kömür miktarının (Ton), Kurum ortalama kömür
satış fiyatı ile çarpımının üç katı ceza uygulanır.
e) İşletmeci veya vekili daimi nezaretçi defteri ile teknik eleman defterini imzalar. İşletmeci, defterlerde belirtilen aksaklık, eksiklik ve önerilerin yerine getirilmesinden müstakil
işyeri sahibi sıfatıyla birinci derecede sorumlu ve yükümlüdür.
f) Sözleşme konusu iş kapsamında yapılması zorunlu olan her türlü sigortanın yaptırılması ve sigorta ile ilgili her türlü işlem ve masrafların sözleşme süresince yapılması işletmeciye
aittir.
g) Çalışmaların yapıldığı yerlerde yapılan kazılarda çıkabilecek kültür değerleri, değerli
eşya ve sanat eserleri devlete aittir. Bu gibi eserlerin meydana çıkması halinde işletmeci, ilgili
yetkililer gelip teslim alıncaya kadar bunları korumak ve bu husustaki mevcut kanun, tüzük ve
yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır.
(2) Rödövansa ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) dışındaki her türlü borçların; sözleşmede belirtilen üçer aylık dönemleri takip eden ay içinde, yılsonunda oluşan borçların ise
izleyen yılın ilk ayı içinde ödenmesi esastır. KDV ile ilgili ödemeler Kanun ve mevzuatta belirtildiği şekilde yapılacaktır. Ancak, işletmecinin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde ve yazılı
olarak talep etmesi durumunda, rödövans ödemeleri sözleşmede belirtilen faizi ile birlikte ödenmesi koşuluyla taksitlendirilebilir. Borçları taksitlendirmeye ve kaç taksit olarak ödeme yapılacağı ve koşullarının belirlenmesi hususlarında Genel Müdür yetkilidir. Borç taksitlendirme
halinde sözleşme konusu sahadan maden sevkiyatına izin verilebilir.
(3) İşletmeci, sözleşmede belirtilen madencilik faaliyetlerini engelleyici mücbir sebepler
dışında, mali acz ve benzeri nedenlerle sahadaki madencilik faaliyetlerini durduramaz.
(4) İşletmeci, madencilik faaliyetlerini engelleyici zorunlu sebeplerden dolayı ve bu
sebeplerin kabulüne ilişkin hususlar nedeniyle, her ne nam altında olursa olsun süre uzatımı
dışında herhangi bir hak talep edemez.
(5) İşletmeci; işletmecinin işçileri tarafından yalnız Kurum aleyhine veya işletmeci ile
Kurum ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsil talepli açılan davalarda Kurumun da sorumluluğuna yönelik olarak hüküm altına alınan miktarları faizi ve yargılama giderleri (harçlar,
vekalet ücretleri dahil) icra masrafları (harçlar, vekalet ücretleri dahil) ile birlikte “mahkeme
ve dosya no’su” belirtilerek nakit olarak Kurumun bildirdiği banka hesabına yatıracak veya
süresiz teminat mektubu olarak Kurumun bildirdiği süre içinde Kuruma teslim edecektir. Bildirilen süre içerisinde işletmeci yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde belirtilen tutarlar
işletmecinin teminatlarından tahsil edilir. Bu takdirde işletmeci durumun kendisine tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde teminatı eski seviyesine çıkarmak zorundadır. Süresi içerisinde
teminatları şartname ve sözleşme ile öngörülen seviyesine çıkarılmaması halinde, feshe ilişkin
hükümler saklı kalmak kaydıyla sahadan maden sevkiyatı durdurulur. Söz konusu davaların
reddolunarak kesinleşmesi veya alacakların işletmeci tarafından ödenmesi halinde söz konusu
nakit veya teminat mektupları işletmeciye iade edilir.
(6) Dosyanın kesinleşerek davacı-davacılara ödeme yapılıncaya kadar geçen sürede işleyecek faiz ve yapılan diğer masraflar için de bu maddenin beşinci fıkra hükümleri uygulanır.
(7) İşletmecinin talebi ve Kurumun uygun görmesi halinde, topoğrafik koşullar veya
Kurum tarafından kabul edilebilecek teknik gerekçelerle, rödövans karşılığı işletmeye verilen
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saha dışından (Kurumun uhdesinde bulunan ruhsat sahası içinden) girilmesi zorunlu olan hallerde nakliyat, havalandırma, su atımı ve iş güvenliği amaçlarıyla sınırlı olmak üzere ve saha
dışında kullanımına izin verilen alanda hiçbir şekilde üretim yapılmamak koşuluyla, kira bedeli
mukabili ve ilgili kurumlardan gerekli izinleri almak şartıyla saha dışından giriş veya geçiş
izni verilebilir. Saha dışından girişin başka bir rödövanslı sahada olması halinde, o sahadaki
işletmecinin yazılı olurunun alınması zorunludur.
(8) İhale konusu sahaya, saha dışından yapılacak tüm müdahaleler için Yönetim Kurulu
kararı alınması zorunludur. İhale konusu sahanın koordinatlarının dışında, Kurumun bilgisi dışında çalışma yapılamaz.
(9) Mevzuatta yapılacak değişiklikler nedeniyle rödövans uygulamasına son verilmesi
halinde veya Kurum imtiyaz alanının Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmesi, küçültülmesi
ya da diğer kanuni sebepler nedeniyle söz konusu kömür sahasının Kurum imtiyaz alanından
çıkarılması halinde sözleşme kendiliğinden sona erer ve o tarih itibarıyla fiili sevkiyattan ileri
gelen borçlar işletmeciden tahsil edilir. Sözleşmenin tasfiye ile ilgili hükümlerine göre işlem
yapılır. Bu durumda işletmeci, Kurumdan herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
(10) İşletmeci, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren özel şartnamesinde ayrı
bir süre belirlenmemişse 10 gün içinde yazılı olarak yer teslimi için Kuruma müracaat etmek
zorundadır. İşletmeci, sözleşmenin imzasını takiben 10 gün içerisinde veya şartname ve/veya
sözleşmesinde belirtilen sürede iş yerini teslim almak için yazılı müracaatta bulunmaz veya iş
yerini teslim almaya gelmezse bu süre sonunda iş yeri işletmeciye teslim edilmiş ve işe başlanılmış kabul edilir. Taahhüt konusu işlere ait işyerleri, sözleşmenin imzalanması tarihinden itibaren 10 gün içinde veya şartname ve/veya sözleşmesinde belirtilen sürede işletmecinin yapacağı yazılı müracaat üzerine yetkilendirilen birim tarafından işletmeciye teslim edilir ve bu konuda düzenlenecek yer teslimi tutanağının bir nüshası işletmeciye verilir. İşyerleri, isteklinin
çalışmasına engel olmayacak şekilde ve iş programına paralel olarak tespit olunacak tarihlerde
kısım kısım da teslim edilebilir.
(11) İşletmeci, sözleşmenin imzalanmasından başlayarak 10 gün içinde işe başlamak
ve zorlayıcı sebepler dışında taahhüt konusu işleri şartnamede belirtilen sürede tamamlamak
zorundadır.
(12) İşin yürütümü aşamalarında, sözleşme ve şartnamelere keşif ve projeler ile fenni
ve teknik şartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, yapılan işleri kayıt altına almak için
ilgili defterleri tutmak ve Kurum adına işi denetlemek üzere yeteri kadar eleman görevlendirilir.
Gerek duyulması halinde, Kurum dışından da bu işleri yapabilecek gerçek veya tüzel kişiler,
Kurum adına görevlendirilebilir. Kontrollüğün görev ve yetkileri sözleşme ve/veya şartnamelerde belirtilir.
BEŞİNCİ KISIM
Yeterlik Belgesi Komisyonu, Süre Uzatımı Komisyonu, Komisyonların Görev,
Yetki ve Çalışma Usulleri, Yer Teslimi, İşe Başlama ve
Bitirme Zamanı, İşin Kontrolü
Teknik yeterlik belgesi komisyonu
MADDE 55 – (1) Kurumca belirlenmiş usul ve şartlara göre işin isteklileri arasından
işi gerçekleştirebilecek olanlara ihaleye katılma belgesi vermek üzere teknik yeterlik belgesi
komisyonu kurulabilir. Bu komisyon ilgili daire başkanının teklifi, Genel Müdürlük Makamının
onayı ile en az başmühendis seviyesinde 3 teknik üyeden oluşur. Komisyon, yeterlik için şartnamesinde istenilen belgelerin doğruluğunu etkilemeyen, şekle ve usule yönelik hususları tamamlattırabilir. Ayrıca istekliler tarafından ibraz edilen belgeler üzerinde oluşabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla ilgili idarelerden de bilgi istenilebilir. Komisyon kararları kesindir.
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Süre uzatımı komisyonu
MADDE 56 – (1) İşin yürütülmesi aşamalarında mücbir sebepler nedeniyle işletmeci
tarafından süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bu talebin değerlendirilmesi için süre
uzatımı komisyonu kurulur.
(2) Bu komisyon ilgili daire başkanının başkanlığında en az başmühendis seviyesinde
3 üyeden oluşur. Süre uzatım talebi diğer şartlar mevcut ise, işletmecinin süre uzatımı nedeniyle
Kurumdan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmaması koşuluyla kabul edilebilir.
(3) Komisyon kararları ihale yetkilisinin onayı ile kesinleşir.
(4) İşletmeciye süre uzatımı verilmesi durumunda, süre uzatımı talebinin, işletmecinin
süre uzatımı nedeniyle Kurumdan herhangi bir hak, tazminat talebinde bulunmayacağına dair
taahhütnameyi Kuruma ibraz etmesi koşuluyla verildiği ve uzatılan sürenin, taahhütnamenin
Kuruma ibraz tarihinden itibaren başlayacağı bildirilir.
Komisyonların görev, yetki ve çalışma usulleri
MADDE 57 – (1) Bu komisyonlar çalışmalarında, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen ihale komisyonlarının görev, yetki ve çalışma usullerine tabidir.
ALTINCI KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Mücbir sebepler
MADDE 58 – (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
d) Hükümet veya yasal merciler tarafından alınan ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini geciktiren veya olanaksız hale getiren kararlar veya uygulamalar.
e) Jeolojik yapı anomalileri, aşırı su geliri, grizu-toz patlaması, degaj, büyük göçükler,
ocak yangınları ve benzeri çalışmayı engelleyici, önceden öngörülemeyen ve işletmecinin kusurundan kaynaklanmayan olaylar.
(2) Süre uzatımı verilmesi ve sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere,
Kurum tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; olayın yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş
bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye
yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
(3) Mücbir sebeplerden dolayı idare veya işletmeci sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak işletmecinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa, idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Usulüne uygun ve Kurumca kabul edilen mücbir sebeplerden
dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin
teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 60 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.
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İskenderun Teknik Üniversitesinden:
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE EKONOMİK
ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal ve
Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim
organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İSTE-SEA): İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörünü,
d) Senato: İskenderun Teknik Üniversitesi Senatosunu,
e) Üniversite: İskenderun Teknik Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; iktisadi ve toplumsal konularda, Hatay özelinde,
ulusal ve uluslararası boyutlarda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim ve öğretim, dokümantasyon ve veri çalışmaları yapmak, ilgili konularda politika uygulamalarını araştırmak, politika
önerileri geliştirmek, talep edilmesi durumunda ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak ve onlarla işbirliği içerisinde çalışmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede öngörülen amacına ulaşabilmek için aşağıdaki
faaliyetlerde bulunur:
a) Temel faaliyet alanı olan ekonomik ve sosyal konuları çok disiplinli yaklaşımla inceleyen
akademik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası platformlarda
paylaşmak,
b) Yerel, ulusal ve uluslararası boyutlarda, çalışma alanları ile ilgili konularda eğitim
vermek, araştırma yapmak proje geliştirmek ve gerçekleştirilen etkinliklere katılmak,
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c) Benzer ilgi alanlarına sahip kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde ortak çalışmalar
yapmak, strateji geliştirmek,
ç) Çalışma alanlarıyla ilgili yurt içi ve yurt dışında, ilgili kanalları kullanarak yayınlar
yapıp bilgi paylaşımını sağlamak,
d) Çalışma alanlarıyla ilgili kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri
bilimsel etkinlikler düzenlemek,
e) Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, diğer üniversiteler, kurum ve
kuruluşlar ile sosyal taraf temsilcileri ile işbirlikleri oluşturmak, çalışmalar sürdürmek, bu kurumların ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, proje ve benzeri çalışmalar yapmak, danışmanlık
hizmetleri vermek,
f) Üniversite içinde ve dışında Merkez ile birlikte çalışmak isteyen araştırmacı ve uygulayıcıların çalışmalarının Merkezin amaç ve faaliyetlerine uygunluğunu ve katkısını inceleyip, yeni ortak çalışma alanları tanımlamak,
g) Merkezin faaliyet alanları içinde Üniversitenin yetkili organlarınca verilecek diğer
çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başından bulunmaması
durumunda görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,
b) Yönetim Kurulunun gündemini belirlemek ve alınan kararları uygulamak,
c) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik faaliyetler planlamak ve yürütmek,
ç) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
d) Merkezin faaliyetlerine ilişkin konularda Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği
yapmak,
e) Merkezin amaçları çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişim
kurmak ve çalışmalar yapmak,
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
g) Merkez bünyesinde yapılacak her türlü etkinliğin organizasyonunu yapmak ve koordinasyonunu sağlamak.
Müdür yardımcıları
MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.
(2) Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Müdür yardımcılarının altı aydan fazla
görevi başında bulunmaması durumunda görevleri sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün süresi
sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdür yardımcılarının görevi
MADDE 11 – (1) Müdür yardımcılarının görevi; Merkezin amaçları ve faaliyet alanları
doğrultusunda, Müdüre, Merkezin çalışmalarında ve yönetilmesinde yardımcı olmaktır.
Yönetim Kurulu
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte Müdürün
önerdiği Üniversitenin tam zamanlı çalışan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler, yeniden
aynı usulle görevlendirilebilir. Görev süresinin bitiminden önce ayrılan veya altı aydan daha
fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye
görevlendirilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla
toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde
Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
(4) Üst üste üç kez veya toplamda altı kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile sona erdirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Ayda en az bir kez toplanarak Merkezin yönetim faaliyetlerini yürütmek,
b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Rektöre sunmak,
ç) Personel ihtiyacını belirlemek,
d) Merkezin çalışmaları için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları oluşturmak.
Danışma Kurulu
MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ile birlikte, Müdürün önerisi ve Rektörün
onayı ile Üniversite dışından kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasından
seçilen altı üye ile birlikte toplam yedi üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle
yeniden Danışma Kurulu üyeliğine seçilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan
üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden seçim yapılır.
(3) Müdürün başkanlık edeceği Danışma Kurulu, Müdürün daveti üzerine toplanır ve
Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu salt çoğunlukla yılda en az bir kez toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetleri ile ilgili tavsiye
niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.
Merkez sekreteri
MADDE 16 – (1) Merkez Sekreteri, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından bir yıllığına
görevlendirilir. Süresi dolduğunda yeniden görevlendirilebilir.
Merkez sekreterinin görevleri
MADDE 17 – (1) Merkez sekreterinin görevi, Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesi ile
ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulunda ve Danışma Kurulunda raportörlük yapmaktır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 18 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar
ve hizmetler kapsamında alınan her türlü, alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin yönetim ve
denetiminde kullanılır.
Harcama yetkilisi
MADDE 19 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen
veya tamamen rektör yardımcılarından birine veya Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 20 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——

Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırıkkale Üniversitesi bünyesindeki zorunlu
yabancı dil dersleri ile yabancı dil hazırlık sınıfında yapılan yabancı dil öğretiminin amaç, kapsam, uygulama ve değerlendirme hususlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,
b) Seviye: Yabancı dil hazırlık sınıfı için A (en düşük) ve B (en yüksek) şeklinde oluşturulan öğrenci seviyelerini,
c) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,
ç) Yabancı dil seviye tespit sınavı: Öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfına hangi seviyede başlayacaklarını belirlemek için öğretim yılı başında yapılan sınavı,
d) Yabancı dil yeterlik sınavı: Öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup
olmayacaklarını belirlemek için öğretim yılı başında, yarıyıl ve yılsonunda yapılan sınavı,
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e) YÖK: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,
f) Yönetim Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
g) Yüksekokul: Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,
ğ) Zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı: Öğrencilerin alması gereken zorunlu yabancı
dil derslerinden muaf olup olmayacaklarını belirlemek için öğretim yılı başında yapılan sınavı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil Öğretimi
Yabancı dil öğretiminin amacı
MADDE 4 – (1) Yabancı dil öğretiminin amacı, öğrencilerin eğitim ve öğretimi yapılan
yabancı dilin temel kurallarını öğrenmelerini, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmelerini,
yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlayabilmelerini ve kendilerini sözlü veya yazılı
olarak ifade edebilmelerini sağlamaktır.
Zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 5 – (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçe olan bir programına ilk defa kayıt
yaptıran öğrenciler zorunlu yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadırlar. Öğrencilerin bu derslerden muaf olup olmayacakları zorunlu yabancı dil muafiyet sınavı ile tespit edilir.
Bu sınav için mazeret sınavı yapılmaz.
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 6 – (1) Üniversitenin kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim programlarında yabancı dil hazırlık sınıfı uygulanması zorunludur. Yabancı dil seviye tespit ve/veya
yeterlik sınavında başarılı olanlar ile sınavdan muaf olanlar hariç olmak üzere, bu programlara
kayıt yaptırmış olan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.
(2) Aşağıdaki öğrenciler, talep etmeleri ve durumlarını zamanında belgelemeleri hâlinde, yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır:
a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar.
b) YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği puan düzeyinde başarı sağlayanlar.
c) YÖK tarafından tanınan ve yabancı dil hazırlık eğitimi veren bir yükseköğretim kurumunun yabancı dil hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayanlar.
(3) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın değerlendirmeye
alınabilmesi için, sınavı yapan kurum tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi esas alınır.
Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması halinde bu süre YÖK tarafından belirlenir.
(4) İkinci fıkranın (c) bendinde belirtilen hazırlık eğitiminin, öğrencinin Üniversiteye
kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılının başladığı takvim yılı içerisinde bulunan Haziran ayından
geçmişe doğru son 5 yıl içinde alınmış olması gereklidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Eğitim-Öğretim
Eğitim-öğretimin işleyişi
MADDE 7 – (1) Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitimin normal süresi bir öğretim yılı
olup güz ve bahar dönemlerinden oluşur. A (alt seviye) ve B (üst seviye) olmak üzere iki farklı
seviyede eğitim verilir ve her bir seviyenin normal süresi bir yarıyıldır.
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(2) Yabancı dil hazırlık sınıfına devam edecek öğrenciler, yabancı dil seviye tespit sınavındaki başarı durumlarına göre A veya B seviyesine yerleştirilirler. Seviyelerde başarı notu;
öğrencilerin kısa sınav, yarıyıl sonu sınavı ve performans notları dikkate alınarak hesaplanır.
70 ve üzeri puan alanlar bulundukları seviyede başarılı olurlar. A seviyesini başarı ile tamamlayanlar, yabancı dil hazırlık sınıfına B seviyesi ile devam ederler. Herhangi bir seviyede başarısız olanlar ilgili seviyeyi tekrar ederler.
(3) 6 ncı madde hükümlerine göre yabancı dil seviye tespit ve/veya yeterlik sınavında
başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlar ile yabancı dil hazırlık sınıfına devam edip B seviyesini başarı ile tamamlayanlar, girmeye hak kazandıkları öğretim programına devam ederler.
(4) Birinci yarıyılları sonunda A seviyesini başarı ile tamamlayan veya B seviyesinde
olup derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olduğu halde başarısız olan öğrenciler,
ilgili yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına girebilirler.
(5) İkinci yarıyılında yabancı dil hazırlık sınıfı derslerine devam eden öğrencilerin,
ilgili yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına girebilmeleri için yabancı dil hazırlık sınıfında
derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları gerekir.
(6) İkinci yarıyıl sonunda yabancı dil hazırlık sınıfında başarılı olamayan öğrenciler,
ilave bir veya iki yarıyıl daha yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgilerini kendi imkânlarıyla geliştirerek yarıyıl veya yılsonunda yapılan yabancı dil sınavında
başarılı oldukları veya YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği
kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında Senatonun belirlediği düzeyde puana sahip
olduklarını belgeledikleri takdirde, girmeye hak kazandıkları öğretim programına devam edebilirler.
(7) İlave bir veya iki yarıyıl daha yabancı dil hazırlık sınıfına devam eden ya da yabancı
dil bilgilerini kendi imkanlarıyla geliştiren öğrenciler öğretim yılı başında, yarıyıl sonunda ve
yılsonunda yapılan yeterlik sınavlarına doğrudan katılırlar.
(8) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen yabancı dil hazırlık
sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Bu öğrenciler hakkında aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler.
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği
programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili
Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
c) Üç yıl içinde kullanabilecekleri üç sınav hakkından yararlanabilirler. Bu öğrenciler
yalnızca eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına alınırlar. Bir öğrencinin bu hakkı
kullanabilmesi için yabancı dil hazırlık sınıfında derslere devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olması gerekir. Sınavda başarılı olanların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim
süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.
(9) Yabancı dil hazırlık sınıfında geçirilen süre, öğrencilerin kayıtlı oldukları öğrenim
programında görmekle yükümlü olduğu derslere ilişkin kredi saatleri bakımından dikkate alınmaz.
(10) Yabancı dil hazırlık sınıfına kayıtlı öğrenciler, aldıkları yabancı dil hazırlık eğitimi
süresince, kabul edildikleri bölüm veya programdan ders alamazlar.

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

10 Aralık 2017 – Sayı : 30266

Devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, bulundukları seviye için ilgili yarıyılda öngörülen toplam
ders saatinin en az %80’ine devam etmekle yükümlüdürler. Devamsızlıkları toplam ders saatinin %20’sini aşan öğrenciler bulundukları seviyeyi başaramamış kabul edilirler.
(2) Sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda; Üniversite tarafından görevlendirilen öğrencilerin görevli oldukları süre, zorunlu devam süresinin %50’sini aşmamak
üzere devamsızlıktan sayılmaz. Türkiye’yi sportif, kültürel veya bilimsel faaliyetler gibi alanlarda uluslararası düzeyde temsil eden öğrenciler için durumlarını belgelemek kaydıyla devam
koşulu aranmaz. Bu tür faaliyetlerde görevlendirilen öğrencilerin sınav hakları saklıdır. Bunların dışındaki tüm mazeretler veya raporlu olunan süre devamsızlık süresi içindedir.
Sınav sonucuna itiraz
MADDE 9 – (1) Öğrenciler sınav notlarına itirazlarını, sınav sonuçlarının ilânından
itibaren en geç beş işgünü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak yaparlar. Zamanında
yapılan itirazlar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.
(2) Performans notuna, konuşma ve dinleme becerisine yönelik yapılan sınavlara ve/veya sınavların bu becerilere yönelik bölümlerine itiraz edilemez.
Mazeretler
MADDE 10 – (1) Öğrenciler; katılamadıkları sınav için mazeretli sayılma başvurularını
sınavın yapıldığı günden itibaren en geç beş iş günü içinde Yüksekokul Müdürlüğüne belgeleri
ile birlikte yazılı olarak yaparlar. Zamanında yapılan başvurular Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir ve karara bağlanır.
(2) Mazeretleri kabul edilerek kendilerine mazeret sınav hakkı verilen öğrenciler sınav
haklarını Yönetim Kurulunun belirlediği gün, yer ve saatte kullanırlar.
(3) Öğrenciler, raporlu oldukları süre içerisinde yapılan sınavlara katılamazlar; katılsalar
dahi bu sınavlarda aldıkları notlar geçersiz sayılır.
(4) Yabancı dil seviye tespit sınavı, yeterlik sınavı ve yarıyıl sonu sınavı için mazeret
sınavı yapılmaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yatay ve dikey geçiş öğrencileri
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yabancı dille yapılan ön lisans, lisans
veya lisansüstü öğretim programına yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında
da uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri ile Senato ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 13 – (1) 12/7/2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Körfez 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2017/168
Kamu Yararına Tahsis Edilen EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin
20/06/2017 tarih ve 2017/168 esas, 2017/419 karar sayılı ilamı ile CMK 223/4d maddesi
gereğince ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilen Sanık, Celal ve Fidan kızı 10/01/1977
Halep doğumlu Cemile SÜLEYMAN ve Ali ve ġahibe oğlu 01/01/1960 Halep doğumlu Veys
SÜLEYMAN sabit ikametleri olmadığından, sanıkların yokluğunda verilen Mahkememizin
20/06/2017 tarih ve 2017/168 esas, 2017/419 karar sayılı ilamı ile Cumhuriyet Savcısının istinaf
dilekçesi tebliğ edilememiĢtir.
7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Hüküm fıkrasının ilanen tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar
verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
9328

—— • ——

Doğubayazıt 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2015/125
Karar No : 2015/281
Mahkememizin dosyasında müĢteki/mağdur olarak bulunan Alı ve Mahsume oğlu,
22/03/1959 Tabriz/ĠRAN doğumlu, SAMAD FAOLADLOU'nun adresi tespit edilememiĢ olup
dosyanın sanığı olan Mustafa ve Makbule oğlu, 15/06/1973 Doğubayazıt doğumlu ĠBRAHĠM
SALMAN'ın cezalandırılmasına yetecek her türlü Ģüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde
edilemediğinden sanık Ġbrahim Salman'ın üzerine atılı basit yaralama suçundan CMK 223/2-e
maddesi gereğince BERAATĠNE karar verilmiĢtir. Gerekçeli kararın 7201 Sayılı Tebligat
Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete’de ilanen tebliğine, hüküm
fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.
9320

—— • ——

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2017/383
Katılan : ONUR BUĞRA KOLCU
Sanık
: ZURAB NATSVLSHVILI Amiran ve Natia oğlu, 1987 Gürcistan d.lu.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizin 26/09/2017 tarih 2017/383
esas 2007/407 sayılı kararı ile Bina içinde Muhafaza Altına AlınmıĢ olan EĢya Hakkında Hırsızlık
Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etme, Mala Zarar verme suçlarından cezalandırılmasına karar
verildiği, sanığın dosyada herhangi bir adresi bulunmadığı anlaĢılmakla,
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince hükmün özetinin RESMĠ
GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmıĢ sayılmasına, tebliğ tarihinden
itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi
dıĢında olması halinde temyiz talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile
Yargıtay yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur.
9317
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İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/124
Karar No : 2017/142
Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesine iĢtirak etmeksizin,
bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla taĢımak suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 28/09/2017 tarihli ilamı ile TCK nun 66/1-e
maddesi uyarınca düĢürülmesine dair verilen kararı ile ilgili olarak Katılan Gümrük Vekili
Av. Elif KURT ÇAKIR'ın 16/10/2017 tarihli temyiz dilekçesinin 1954 Ukrayna doğumlu
VALENTY KULYSY'ya tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile,
1 - Katılan Gümrük Vekilinin 16/10/2017 tarihli temyiz dilekçesinin;
2 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE
ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
3 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
sanıkların ve katılan vekillerin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe
veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya
kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz
yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde
kesinleĢtirilerek infaza verilecektir), karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.

—————

9314

Esas No : 2013/124
Karar No : 2017/142
Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesine iĢtirak etmeksizin,
bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla taĢımak suçundan
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 28/09/2017 tarihli ilamı ile TCK nun 66/1-e
maddesi uyarınca düĢürülmesine dair verilen kararı ile ilgili olarak Katılan Gümrük Vekili
Av. Elif KURT ÇAKIR'ın 16/10/2017 tarihli temyiz dilekçesinin 1977 Özbekistan doğumlu
EDUARD KHORZHEVSK'a tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile,
1 - Katılan Gümrük Vekilinin 16/10/2017 tarihli temyiz dilekçesinin;
2 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince RESMĠ GAZETE’DE
ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
3 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına,
sanıkların ve katılan vekillerin yokluğunda, yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ
tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe
veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü baĢvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya
kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz
yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve yöntem ile temyiz edilmemesi halinde
kesinleĢtirilerek infaza verilecektir), karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.

9315
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
59.400 TON SÜLFÜRĠK ASĠT NAKLĠYESĠ HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2017/635054
ĠĢin Adı
: 59.400 Ton Sülfürik Asit Nakliyesi
Ġhale Türü - Usulü
: Hizmet Alımı - Açık Ġhale Usulü
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor
ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah.
Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 721 31 00 - 0 266 721 31 25
c) Ġhale dokümanının
görülebileceği internet adresi : www.etimaden.gov.tr
2 - Ġhale konusu hizmetin:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 59.400 Ton Sülfürik Asit Nakliyesi Hizmet Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri]
: Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor
ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü Bandırma/
BALIKESĠR
c) Teslim [tarihi / tarihleri]
: SözleĢmenin imzalanmasına müteakip 01.01.2018
tarihinde iĢe baĢlanacak olup, iĢ 31.12.2018 tarihinde
sona erecektir.
3 - Ġhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor
ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah.
Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR
b) Tarihi ve saati
: 20.12.2017 - 14:00
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1.1. ġekli ve içeriği Ģartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kiĢi olması halinde ilgisine göre, tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Ġstekli adına vekaleten iĢtirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiĢ vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak
edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde iĢ ortaklığı beyannamesini,
4.1.6. Ortaklık durum belgesini,
4.1.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.8. ĠĢ deneyim belgesini,
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4.1.9. 4925 sayılı TaĢıma Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca, yurtiçi taĢımacılık
yapmaya yeterli olduğuna dair TC. UlaĢtırma Bakanlığı tarafından verilmiĢ olan TaĢıma Yetki
Belgesi aslını veya noter onaylı suretini,
4.2. Ġhaleye ĠĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.9 maddelerinde yer alan belgelerin
ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini
göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, bu ortak 4.1.6 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5 - Ġhale dokümanı, Eti Maden ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESĠR
adresinde ve Kurumumuz web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel
karĢılığı temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur. Ġhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta
veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat
Bankası Bandırma ġubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 no’lu hesaba yatırmak
zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik/vergi
kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına
iliĢkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak TeĢekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya
posta yoluyla bildirecektir. TeĢekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını
gönderir. Dokümanın ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da eksik olmasından dolayı
TeĢekkül hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz.
6 - Teklifler 20.12.2017 ÇarĢamba günü, saat 14:00’e kadar Eti Maden ĠĢletmeleri Genel
Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları ĠĢletme Müdürlüğü Evrak HaberleĢme ve ArĢiv
ĠĢleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza
ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp
TeĢekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.
10699/1-1

—— • ——

2018 YILI ĠÇĠN 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ESKĠġEHĠR-ANKARA-KAYSERĠ ULUKIġLA-BOĞAZKÖPRÜ ARASI ĠLE IRMAK-ZONGULDAK HATLARINDA 19 ADET
BARĠYERLĠ HEMZEMĠN GEÇĠTTE 76 ĠġÇĠYLE TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE
BEKÇĠLĠK HĠZMETĠ ALINMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonundan:
Ġhale Kayıt No
: 2017/645818
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü BehiçbeyYenimahalle / ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 312 309 0515 / Dahili:8791 - Fax: 0 312 211 12 25
c) Elektronik Posta Adresi
: huseyinbal@tcdd.gov.tr
Ġhale konusu hizmetin adı ve süresi:
2018 YILI ĠÇĠN 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MINTIKASI ESKĠġEHĠR-ANKARA KAYSERĠ -ULUKIġLA-BOĞAZKÖPRÜ ARASI ĠLE IRMAK - ZONGULDAK HATLARINDA
19 ADET BARĠYERLĠ HEMZEMĠN GEÇĠTTE 76 ĠġÇĠYLE TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE
BEKÇĠLĠK HĠZMETĠ ALINMASI
(Planlanan iĢin baĢlama ve bitiĢ tarihleri: 01.01.2018 - 31.12.2018)
1 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiĢtir.
2 - Ġhalenin Saati: 22/12/2017 Cuma günü, saat: 10:00
3 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
BaĢkanlığına 22/12/2017 Cuma günü saat 10.00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
4 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD ĠĢletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV-Dahil
100,00-TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara
tabi değildir.
10736/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 32L3d pafta, 1062 ada, 17 parsel üzerindeki 269115 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin
2.fıkrasının (b) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 3837-ÇANAKKALE
Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine
sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete
ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ġrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Muzaffer SEVĠNÇ (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768), Gönen ELĠBÜYÜK
(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hacı Mustafa
YILMAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4355, Oda Sicil No: 17995),
Enver DUMAN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil
No: 24581), Hatice ġEN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7634, Oda
Sicil No: 30141), Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216),
Cemal GÜNAYDIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61774), Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları, Egemen ERGUN
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik
bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29423 sayılı
Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/1/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Kepez Ġlçesi, 2 pafta, 100 parsel üzerindeki 269033 YĠBF nolu yapı ile
ilgili olarak, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4708 sayılı Kanunun
8.maddesi gereğince hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası uygulanan 3837ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim
Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin sorumlu denetim elemanları, Enver
DUMAN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No:
24581), Enver TUNA (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10613,
Oda Sicil No: 65951), Ġsmail ÖZCAN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 8738, Oda Sicil No: 12525), Mustafa Fevzi EVREN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 10921, Oda Sicil No: 66267), hakkında yeni iĢ almaktan men cezasına
sebebiyet nedeniyle uygulanan iĢlemlerin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli
ve 29424 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/2/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 31L1c pafta, 821 ada, 197 parsel üzerindeki 268994 YĠBF
nolu yapı ile ilgili olarak, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4708 sayılı
Kanunun 8. maddesi gereğince hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
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uygulanan 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu
Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin sorumlu denetim
elemanları, Mustafa Fevzi EVREN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 10921, Oda Sicil No: 66267), hakkında yeni iĢ almaktan men cezasına sebebiyet nedeniyle
uygulanan iĢlemlerin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29425 sayılı
Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/3/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale ili Kepez Ġlçesi 14 pafta, 5895 parsel üzerindeki 267289 YĠBF nolu yapı ile
ilgili olarak, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4708 sayılı Kanunun 8.
maddesi gereğince hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası uygulanan 3837ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim
Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Ġrfan BIYIKLI’nın (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Bakanlık
Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29426 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/4/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 32L-2b pafta, 1190 ada, 1 parsel üzerindeki 266164 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (d), (e)
ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin
4. fıkrasının (ç), (d), (f) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 3837ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim
Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Gönen ELĠBÜYÜK
(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Egemen
ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Halil KÖYMEN (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 69274), Dilek DADAġ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 65242), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd.
ġti.’nin kuruluĢ ortakları, Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda
Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29427 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/5/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 31L2a pafta, 1218 ada, 1 parsel üzerindeki 256574 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c), (d),
(e) ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.
maddesinin 4. fıkrasının (ç), (f) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği
anlaĢılan; 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu

10 Aralık 2017 – Sayı : 30266

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim
Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ġrfan
BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Enver
DUMAN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No:
24581), Muzaffer SEVĠNÇ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda
Sicil No: 14768), Ġslam Ersen ERDEM (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
5099, Oda Sicil No: 15088), Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
56216), Sinan APAYDIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47781),
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları,
Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen
ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No:
17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
01.12.2017 tarihli ve 29428 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/6/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 31L2a pafta, 1218 ada, 1 parsel üzerindeki 256573 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c), (e)
ve (g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin
4.fıkrasının (d), (e), (f) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 3837ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim
Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ġrfan BIYIKLI (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Muzaffer SEVĠNÇ
(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12261, Oda Sicil No: 14768), Sinan
APAYDIN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47781), Hakan PERKEL’in
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları, Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29429 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/7/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 31L2a pafta, 1218 ada, 1 parsel üzerindeki 256370 YĠBF
(A Blok) nolu yapı ile ilgili olarak, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4708
sayılı Kanunun 8.maddesi gereğince hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
uygulanan 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu
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Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin sorumlu denetim
elemanları, Recep GÖKġĠN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
10560, Oda Sicil No: 13075),Hasan YAĞMUR (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15089, Oda Sicil No: 12206), Hasan ÇARDAK (Makina Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10347, Oda Sicil No: 10347), Ġsmail ÖZCAN (Makina
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8738, Oda Sicil No: 12525), hakkında yeni
iĢ almaktan men cezasına sebebiyet nedeniyle uygulanan iĢlemlerin iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29431 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/8/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 32L2D pafta, 1187 ada, 240 parsel üzerindeki 256066 YĠBF
nolu yapı ile ilgili olarak, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4708 sayılı
Kanunun 8.maddesi gereğince hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası uygulanan
3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin sorumlu denetim elemanları,
Ġrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341),
Mustafa Fevzi EVREN (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10921,
Oda Sicil No: 66267), Mansur Ziya KOÇ (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 7735, Oda Sicil No: 10653), Hasan ÇARDAK (Makina Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10347, Oda Sicil No: 10347), hakkında yeni iĢ almaktan men
cezasına sebebiyet nedeniyle uygulanan iĢlemlerin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının
01.12.2017 tarihli ve 29432 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/9/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 32L2a pafta, 667 ada, 24 parsel üzerindeki 240000 YĠBF
nolu yapı ile ilgili olarak, 15.06.2017 tarih ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 4708 sayılı
Kanunun 8.maddesi gereğince hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası uygulanan
3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin sorumlu denetim elemanları,
Enver TUNA (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10613, Oda Sicil
No: 65951), Hasan ÇARDAK (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
10347, Oda Sicil No: 10347), hakkında yeni iĢ almaktan men cezasına sebebiyet nedeniyle
uygulanan iĢlemlerin iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29433 sayılı
Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/10/1-1

—————

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 32 pafta, 186 ada, 16 parsel üzerindeki 189238 YĠBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (e) ve (g) bentleri ile 3.
ve 9. maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (d) ve (l)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd.
ġti. ile, 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu
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Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne aynı Kanun’un
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Kılıçoğlu Yapı Denetim
Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Onur
SEZGĠN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62960), ile Çanakkale Yapı Denetim
Ltd.Ģti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hacı
Mustafa YILMAZ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Hakan
PERKEL (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Sinan APAYDIN (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 47781), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLĠK (ĠnĢaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIÇ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) ve Çanakkale Yapı Denetim
Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823,
Oda Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim
veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29434 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/11/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 68 pafta, 312 ada, 10 parsel üzerindeki 186541 YĠBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c), (e) ve (g)
bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin
4.fıkrasının (d) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 3837ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim
Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Gönen ELĠBÜYÜK
(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Egemen
ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Hacı Mustafa YILMAZ
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Aysun VATANSEVER (EZER)
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 71702), Hakan PERKEL (ĠnĢaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), Sinan APAYDIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No: 47781), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin
kuruluĢ ortakları, Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216),
Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No:
17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
01.12.2017 tarihli ve 29435 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/12/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 32L-2d pafta, 235 ada, 223 parsel üzerindeki 183807 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (e) ve
(g) bentleri ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin
4.fıkrasının (d), (f) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 3837ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim
Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince,
1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin
Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ
almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Gönen ELĠBÜYÜK
(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hacı Mustafa
YILMAZ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları, Egemen ERGUN (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29436 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/13/1-1

—————

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 32L-4c pafta, 43 ada, 16 parsel üzerindeki 178954 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c), (d), (e) ve (g)
bentleri ile 3. ve 9. maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 2.
fıkrasının (b) bendi ile 4.fıkrasının (d), (f) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaĢılan; 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı
Denetim Ġzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ile, 3837-ÇANAKKALE Ticaret
Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip
Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni
iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren baĢlatılması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Gönen ELĠBÜYÜK (ĠnĢaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Hasan ERKILIÇ (ĠnĢaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551), Egemen
ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), ile Çanakkale Yapı Denetim
Ltd.Ģti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Enver
DUMAN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9225, Oda Sicil No:
24581), Gönen ELĠBÜYÜK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda
Sicil No: 17049), Hacı Mustafa YILMAZ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
17995), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları
Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No:
11482), Ali GENLĠK (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan
ERKILIÇ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No:
29551) ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat
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Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29448 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/14/1-1

—————

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 31L-1b pafta, 1286 ada, 10 parsel üzerindeki 101680 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentleri ile 3. ve 9. maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin
4.fıkrasının (d), (f) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 6303
Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ile 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret
Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması,
Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu
denetim elemanları Hanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:4201, Oda Sicil No: 21329), Gönen ELĠBÜYÜK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), Ġslam Ersen ERDEM (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 15088), ile Çanakkale Yapı Denetim Ltd.Ģti.’ne yeni iĢ almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ġslam Ersen ERDEM (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5099, Oda Sicil No: 15088), Hacı Mustafa
YILMAZ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLĠK
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIÇ (ĠnĢaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) ve Çanakkale
Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29468 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/15/1-1

—————

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 58 pafta, 38 ada, 7 parsel üzerindeki 154689 YĠBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (d), (e) ve (g) bentleri
ile 3. ve 9. maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (d),
(f) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 6303 Ticaret Sicil No ile
Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim
Ltd. ġti. ile, 3837-ÇANAKKALE Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

10 Aralık 2017 – Sayı : 30266

Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne aynı Kanun’un 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan
men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Kılıçoğlu Yapı Denetim
Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları
Hatice ġEN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7634, Oda Sicil No:
30141), Onur SEZGĠN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62960), ile Çanakkale
Yapı Denetim Ltd.Ģti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Gönen ELĠBÜYÜK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda
Sicil No: 17049), Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216),
Hacı Mustafa YILMAZ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 17995), Hakan
PERKEL (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73146), AyĢe Sitare ġAHĠN (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24526), Selim YAZICI’nın (ĠnĢaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54455), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kılıçoğlu Yapı
Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Atilla KILIÇ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:522, Oda Sicil No: 11482), Ali GENLĠK (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 52555) ve Hasan ERKILIÇ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 518, Oda Sicil No: 29551) ve Çanakkale Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin
kuruluĢ ortakları Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216),
Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No:
17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
01.12.2017 tarihli ve 29450 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/16/1-1

—————

Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, 44 pafta, 505 ada, 79 parsel üzerindeki 168639 YĠBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri
ile 3. ve 9. Maddeleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (d),
(f) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 3837-ÇANAKKALE
Ticaret Sicil No ile Çanakkale Ticaret Odasına kayıtlı 579 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine
sahip Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre
ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete
ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ġrfan BIYIKLI (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341), Ġslam Ersen ERDEM (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 5099, Oda Sicil No: 15088), Egemen ERGUN’un
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Çanakkale Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları, Egemen ERGUN (ĠnĢaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 56216), Gönen ELĠBÜYÜK’ün (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 1823, Oda Sicil No: 17049), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29449 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/17/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Hane Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya Ġli, Çumra Ġlçesi, 325 ada, 35 parsel üzerindeki 687694 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 37828 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret
Odasına kayıtlı 1004 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Hane Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Hane
Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Mustafa KALAYCI (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:18235, Oda Sicil No: 61320), Hülya UZUN’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 73684), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hane Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları
Mustafa KALAYCI (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18235, Oda
Sicil No: 61320), Mehmet Nuri ER’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
80968) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
01.12.2017 tarihli ve 29437 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/18/1-1

—————

Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya Ġli, Ereğli Ġlçesi, 1738 ada, 10 parsel üzerindeki 1058422 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 37693 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret
Odasına kayıtlı 1014 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kon-Den Yapı Denetim Ltd.
ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Ali AKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17030, Oda Sicil No: 55502), Ġhsan ÖĞ (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13832, Oda Sicil No: 36028), Agah YARAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18598, Oda Sicil No: 16249), Ġbrahim COġGUN’un (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No: 10323) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ
ortakları Selman BAġ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18606,
Oda Sicil No: 27060), Ali AKIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:17030, Oda Sicil No: 55502) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29438 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/19/1-1

—————

Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Konya Ġli, Ereğli Ġlçesi, 1126 ada, 7 parsel üzerindeki 1114680 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 37693 Ticaret Sicil No ile Konya Ticaret
Odasına kayıtlı 1014 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kon-Den Yapı Denetim Ltd.
ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
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verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Kon-Den Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Ali AKIN (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17030, Oda Sicil No: 55502), Bekir YETĠġTĠRĠCĠ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:25777, Oda Sicil No: 7835), Agah YARAR (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18598, Oda Sicil No: 16249), Ali ACIPAYAM’ın (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 43653), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kon-Den
Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Selman BAġ (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18606, Oda Sicil No: 27060), Ali AKIN’ın (ĠnĢaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17030, Oda Sicil No: 55502) yeni iĢ almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik
bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması
için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29439 sayılı
Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/20/1-1

—————

AydaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara Ġli, Keçiören Ġlçesi, 4288 ada, 31 parsel üzerindeki 720668 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 166256 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret
Odasına kayıtlı 63 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip AydaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı
Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ
almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, AydaĢ Yapı
Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları Ġsmail BAYKAL’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:85, Oda Sicil
No: 17920), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, AydaĢ Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları
Erhan Deniz KILIÇ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15902, Oda
Sicil No: 50532), Nevzat DEMĠRSOY (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:92, Oda Sicil No: 50633), Ali OKUR (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 54880), Ġsmail BAYKAL (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:85, Oda Sicil
No: 17920), Ömer KALE (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18739,
Oda Sicil No: 53200), Ġbrahim Bülent MUMCU (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:1530, Oda Sicil No: 44410), Bahtiyar NALBANT (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:18661, Oda Sicil No: 55297), Necmi SÜREKÇĠGĠL (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:241, Oda Sicil No: 2889), Nüket ÜNSAL’ın (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:96, Oda Sicil No: 4632), yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29440 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/21/1-1

—————

Mehmet Dilbaz Yapı Denetim Hiz. Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, 27465 ada, 5 parsel üzerindeki 694874 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 159374 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret
Odasına kayıtlı 225 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Mehmet Dilbaz Yapı Denetim Hiz.
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Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Mehmet Dilbaz Yapı Denetim Hiz. Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet DĠLBAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2978, Oda Sicil No: 7856), Yunus KURTOĞLU (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68017), Lisan BARAK’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 15081), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Mehmet Dilbaz Yapı Denetim
Hiz. Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Mehmet DĠLBAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:2978, Oda Sicil No: 7856), Lisan BARAK’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 15081), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29442 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/22/1-1

—————

CK Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1100621, 984926 ve 984930 YĠBF nolu yapıları 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan CK Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne
(Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 16441-MERKEZ, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası:
2167) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, CK
Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Yılmaz ERSOY (Makine Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:64105), Cenk KOÇ’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
63501) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar
kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının
01.12.2017 tarihli ve 29443 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/23/1-1

—————

Sembol Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 640863, 767159 ve 769603 YĠBF nolu yapıları 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Sembol Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne
(Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 15361-MERKEZ, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası:
1437) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Sembol
Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Namık DEMĠREL (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16413 Oda Sicil No:20279), Burhan DĠNÇ’in (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3047, Oda Sicil No: 35120) yeni iĢ almaktan men
cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik
bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29444 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/24/1-1

Sayfa : 62

RESMÎ GAZETE

10 Aralık 2017 – Sayı : 30266

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Efe Yapı Denetimi Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 860468, 925942 ve 628557 YĠBF nolu yapıları 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile
hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Efe Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne
(Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12304-MERKEZ, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası:
718) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni
iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Efe Yapı
Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Mehmet Anıl AKGÜN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 53662) ve Cenk KOÇ’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 63501) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29445 sayılı Oluru ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/25/1-1

—————

Kartallar Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Ankara Ġli, Çankaya Ġlçesi, 28051 ada, 4 parsel üzerindeki 695170 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 170600 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret
Odasına kayıtlı 326 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kartallar Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne,
aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
Kartallar Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu
denetim elemanları Osman ATAY (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3919,
Oda Sicil No: 20101), Hasan Erdinç DAĞGEZ’in (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 68846), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kartallar Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ
ortakları Osman ATAY (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3919, Oda Sicil No:
20101), Atalay KALECĠOĞLU’nun (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:3920, Oda Sicil No: 7286), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29446 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/26/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın Ġli, Nazilli Ġlçesi, M20B07C2D pafta, 1250 ada, 10 parsel üzerindeki 1001794
YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve
(g) bentleri ile aynı kanunun 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan;
16549-Merkez Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 2175 nolu Yapı Denetim Ġzin
Belgesine sahip Sahilkent Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir)
yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan
men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Necati ARADAġ (ĠnĢaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:456, Oda Sicil No: 13097), Fadime UZUNCA
(ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19955, Oda Sicil No: 57837), Muharrem
ÇELĠKKALELĠ ’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24689, Oda Sicil No:
14119) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sahilkent Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı
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Kadir Saim BĠRCAN’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99436) yeni iĢ
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda
idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun
ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli
ve 29451 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/27/1-1

—————

Kavi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Ġzmit Ġlçesi, 20NIIID pafta, 3682 ada, 9 parsel üzerindeki 953832 YĠBF nolu
(A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve
(g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 22223 Ticaret Sicil No ile
Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 1965 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Kavi Yapı Denetim
Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Kavi Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Umut YILDIZ’ın (Elektrik
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:41514) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29452 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/28/1-1

—————

As Yapı Denetim Müh. ve Mim. A.ġ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 19C2C pafta, 3607 ada, 16 parsel üzerindeki 80895 YĠBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 6455 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 171 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip As Yapı Denetim Müh. ve
Mim. A.ġ’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men
cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, As Yapı Denetim Müh. ve Mim. A.ġ’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine
sebep olan sorumlu denetim elemanları Selçuk GENÇATA (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1678, Oda Sicil No: 7614), Ġsmail Hakkı ÖZTÜRK (ĠnĢaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3738, Oda Sicil No: 20587), Aysel BAYRAKTAR ’ın (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58992) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, As Yapı
Denetim Müh. ve Mim. A.ġ’nin kuruluĢ ortakları Selçuk GENÇATA (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1678, Oda Sicil No: 7614), Ahmet ORHAN (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1671, Oda Sicil No: 16575) ve Salih PERK’in (Makine Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1292, Oda Sicil No: 20256) yeni iĢ almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir
görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29453 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/29/1-1

—————

Matay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 29M1B pafta, 1115 ada, 5 parsel üzerindeki 645022 YĠBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 11962 Ticaret Sicil No ile Gebze
Ticaret Odasına kayıtlı 830 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Matay Yapı Denetim Ltd.
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ġti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Sami BAKIR (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7465, Oda Sicil No: 9238), Yakup Metin DOĞAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:12076, Oda Sicil No: 12012), ġerife Hilal AYDIN ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:73238) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Matay Yapı Denetim Ltd.
ġti’nin kuruluĢ ortakları Servet Erol ÖZEN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:10187, Oda Sicil No: 30422) ve Ağabey Alptekin YILDIRIM’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:70233) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29455 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/30/1-1

—————

Batman Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1015360, 1031165 ve 1025724 YĠBF nolu yapıları
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi
ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Batman Teknik Yapı Denetim
Ltd. ġti.’ne (Ticaret Odası: Batman, Ticaret Sicil No:5691, Yapı Denetim Ġzin Belgesi Numarası:
2239), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi,
yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Batman
Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Mehmet EKĠNCĠ’nin (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17632, Oda Sicil No:21766) yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29456 sayılı Oluru
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/31/1-1

—————

BVM Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, G22B18C4C pafta, 4856 ada, 8 parsel üzerindeki 1102232 YĠBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 18749 Ticaret Sicil No ile Gebze
Ticaret Odasına kayıtlı 2041 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip BVM Yapı Denetim Ltd.
ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, BVM Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan
sorumlu denetim elemanları Güngör GÜLTEKĠN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 388, Oda Sicil No: 28801), Binnur MĠNĠÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 23469, Oda Sicil No: 18806), Seyit AKPINAR ’ın (ĠnĢaat Teknikeri, Yardımcı
Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 45814653882) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, BVM Yapı
Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Veli KÜÇÜK’ün (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda
Sicil No:95333) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29457 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/32/1-1
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Takım Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Hereke Körfez Ġlçesi, 31K4D pafta, 170 ada, 10 parsel üzerindeki 981476
YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c)
ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 22876 Ticaret Sicil No ile
Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 2098 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Takım Yapı
Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan
men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Takım Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Alaettin ġĠMġEK (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 24245, Oda Sicil No: 26596), Ġshak BOZKUġ ’un (ĠnĢaat Teknikeri, Yardımcı
Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 41239215940) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Takım Yapı
Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortağı Halit EYĠSOY’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29458 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/33/1-1

—————

Megaron Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Diyarbakır Ġli, Çınar Ġlçesi, 258 ada, 17 parsel üzerindeki 998153 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 23289 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret
Odasına kayıtlı 1367 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Megaron Yapı Denetim Ltd.
ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Megaron Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Dıldar ATLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 18900, Oda Sicil No: 28783), Mustafa YILMAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 20851, Oda Sicil No: 66057), Cihan KIN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15114, Oda Sicil No: 38458), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Megaron
Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Ümit SARIYILDIZ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 68101) ve Berna KADĠROĞLU’nun (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:42919) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya
laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık
Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29460 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/34/1-1

—————

Megaron Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Diyarbakır Ġli, Çınar Ġlçesi, 2 pafta, 195 ada, 5 parsel üzerindeki 809803 YĠBF nolu yapıyı
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g)
bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 23289 Ticaret Sicil No ile
Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1367 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Megaron Yapı
Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan
men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
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baĢlatılması, Megaron Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Dıldar ATLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 18900, Oda Sicil No: 28783), Mustafa YILMAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 20851, Oda Sicil No: 66057), Cihan KIN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15114, Oda Sicil No: 38458), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Megaron
Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Mehmet ġah BULUT (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 71594), Arif GÜLKESEN (ĠnĢaat Mühendisi, Oda Sicil No: 69579) ve
Ümit SARIYILDIZ’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68101) yeni iĢ
almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda
idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun
ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli
ve 29461 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/35/1-1

—————

Megaron Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Diyarbakır Ġli, Çınar Ġlçesi, 222 ada, 29 parsel üzerindeki 809799 YĠBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaĢılan; 23289 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret
Odasına kayıtlı 1367 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Megaron Yapı Denetim Ltd.
ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren
baĢlatılması, Megaron Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep
olan sorumlu denetim elemanları Dıldar ATLI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 18900, Oda Sicil No: 28783), Mustafa YILMAZ (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 20851, Oda Sicil No: 66057), Cihan KIN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15114, Oda Sicil No: 38458), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Megaron
Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin kuruluĢ ortakları Mehmet ġah BULUT (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 71594), Arif GÜLKESEN (ĠnĢaat Mühendisi, Oda Sicil No: 69579), Ümit
SARIYILDIZ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 68101) ve Berna
KADĠROĞLU’nun (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:42919) yeni iĢ almaktan men cezası
süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir
görev almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29462 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/36/1-1

—————

CME Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 4316 ada, 4 parsel üzerindeki 617088 YĠBF nolu yapıda yapılan
inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 11959
Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 813 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip
CME Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ
almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren baĢlatılması, CME Yapı Denetim Ltd. ġti’ne yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Arif YÜCEL (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:5669, Oda Sicil No: 28329), Mehmet AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama
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Denetçisi, Denetçi No: 13556, Oda Sicil No: 8543),Doğukan KÜÇÜK’ün( ĠnĢaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61897), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, CME Yapı Denetim
Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Cihan DUMAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 20379, Oda Sicil No: 61241), Arif YÜCEL’in (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 5669, Oda Sicil No: 28329), yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi
bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir
yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının
tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29464 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.
10737/37/1-1

—————

Bertem Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Körfez Ġlçesi, 58 ada, 9 parsel üzerindeki 780850 YĠBF nolu yapıda yapılan
inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 4263GÖLCÜK Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 870 nolu Yapı Denetim Ġzin
Belgesine sahip Bertem Yapı Denetim Ltd.ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir)
yıl süre ile yeni iĢ almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî
Gazete ilan tarihinden itibaren baĢlatılması, Bertem Yapı Denetim Ltd.ġti’ne yeni iĢ almaktan
men

cezası

verilmesine

sebep

olan

sorumlu

denetim

elemanları,

Mustafa

YaĢar

YOĞURTÇUOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14149, Oda Sicil No:
25369), Gökçen SALMAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2136, Oda Sicil
No: 5755), Serdar DOĞAN ( ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53450), Murat
ġAHBAZ’ın (ĠnĢaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 47593268486),
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bertem Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin kuruluĢ ortakları Murat
EMEKSĠZ (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,, Oda Sicil No: 40272), Dursun KARAMAN’ın
(ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53153) yeni iĢ almaktan men cezası süresi
içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29465 sayılı Olur’u
ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

10737/38/1-1

Matay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 3881 ada, 7 parsel üzerindeki 584171 YĠBF nolu yapıda yapılan
inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan; 11962
Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 830 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip
Matay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ
almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren baĢlatılması, Matay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; ġükrü KIRAY (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama
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Denetçisi, Denetçi No: 11198, Oda Sicil No: 15688), Gülbey ZOR’un (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 78049), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Matay Yapı Denetim Ltd.
ġti.’nin kuruluĢ ortakları Servet Erol ÖZEN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
10187, Oda Sicil No: 30422), Ağabey Alptekin YILDIRIM’ın (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 70233) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması,
Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29466 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

10737/39/1-1

Ülke Yapı Denetim A.ġ.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 3206 ada, 4 parsel üzerindeki 581623 YĠBF nolu yapıda yapılan
inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.
Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaĢılan;
14189 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 179 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine
sahip Ülke Yapı Denetim A.ġ.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iĢ
almaktan men cezası verilmesi, yeni iĢ almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan
tarihinden itibaren baĢlatılması, Ülke Yapı Denetim A.ġ.’ne yeni iĢ almaktan men cezası
verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları; Saadettin GĠRĠT (ĠnĢaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1756, Oda Sicil No: 10030),Necati ĠLHAN (ĠnĢaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11723, Oda Sicil No: 19446), Sinan BEġBAġ’ın
(ĠnĢaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 33926345184) Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Ülke Yapı Denetim A.ġ.’nin kuruluĢ ortakları Saadettin GĠRĠT (ĠnĢaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1756, Oda Sicil No: 10030), Ercan
MĠSKET (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1755, Oda Sicil No:
3953), Bülent ARĞA (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3480, Oda
Sicil No: 12578), Özcan SEVER (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
26202, Oda Sicil No: 37449) ve Halit EYĠSOY’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 10791, Oda Sicil No: 10185) yeni iĢ almaktan men cezası süresi içerisinde
herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve
baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça
kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29467 sayılı Olur’u ile uygun
görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur.

—————

10737/40/1-1

BCF Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1110995, 1034381 ve
898028 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan BCF Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan Ali PAK (ĠnĢaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24105, Oda Sicil No: 7481), Kenan YILMAZ (Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17801, Oda Sicil No: 28903),
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Karabük Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.nin denetim sorumluluğunda bulunan 993267 ve
916016 YĠBF nolu yapıları ve Ġlk Dost Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan 1246543 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Karabük Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Ġlk Dost Yapı
Denetim Ltd.ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası ve idari para
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Ali YURDAKUL (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8404, Oda Sicil No: 13457),
Apaydın Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 706822, 706966 ve
706977 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Apaydın Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Hüseyin
Arif BAYCAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19442, Oda Sicil No:
28872),
MTL Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1150445, 1207812 ve
976061 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan MTL Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanları, Levent ÖZVEREN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17924, Oda
Sicil No: 27979), Turgay ALAN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16769,
Oda Sicil No: 27814),
Ada Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 555277, 562990
ve 563307 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Ada Detay Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Mehmet Hayır
ġEHĠT (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987),
Mehmet YEġĠL (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil
No: 17829), Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11030, Oda
Sicil No: 16519),
Nursa Yapı Denetim Ltd.ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1194114, 1195091 ve
1195085 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Nursa Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanı, Salih YÜCEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24856, Oda Sicil No:
35942),
Nursa Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1092132, 1194114 ve
1195091 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Nursa Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanı, Veli KESKĠN (ĠnĢaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18202, Oda Sicil
No: 40149),
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Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1082882
ve 1072589 YĠBF nolu yapıları ve Nüans Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan 839073 YĠBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Kırklareli Teknik Yapı Denetim Ltd. ġti. ve Nüans Yapı
Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası ve idari para
cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı, Mehmet Hulki ÇELĠKCAN (Mimar,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20920, Oda Sicil No: 10644),
Uyumlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 889185, 624982 ve
660045 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Uyumlu Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanı, Nalan KADAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9367, Oda Sicil
No: 15222),
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve
üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev
almaması ve baĢka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için
Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;
Apaydın Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 706822, 706966 ve
706977 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Apaydın Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca yeni iĢ almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları,
Abdülkadir ATBĠNĠCĠ (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32517), Ahmet POLAT (ĠnĢaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89248),
Nursa Yapı Denetim Ltd. ġti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 1194114, 1195091 ve
1195085 YĠBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler
doğrultusunda denetlemediği anlaĢılan Nursa Yapı Denetim Ltd. ġti.’ne Kanunun 8. maddesi
uyarınca yeni iĢ almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim
elemanı, Münise Çiğdem BALAK’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52118),
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 9. fıkrası ve Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca üç yıl süre ile herhangi bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunda idari veya teknik bir görev almaması ve baĢka bir yapı
denetim veya laboratuvar kuruluĢunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;
Bakanlık Makamının 01.12.2017 tarihli ve 29447 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür.
Ġlgililere duyurulur

10737/41/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
"Konya Yolu 55. Km. CimĢit Köyü (Ada No: 2, Parsel No: 1) GölbaĢı/ANKARA"
adresinde kurulu akaryakıt istasyonunda 22/01/2013 tarih ve BAY/939-82/32038 numaralı bayilik
lisansı kapsamında faaliyet gösteren Tamoil Petrol Ürünleri Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited
ġirketi’ne iliĢkin düzenlenen 13/07/2017 tarihli ve 810 sayılı SoruĢturma Raporuna istinaden
ilgiliden alınan yazılı savunmayı ve konuyu değerlendiren Kurul, ilgili hakkında yürütülen
soruĢturmanın sonlandırılmasına karar verilmiĢ ve bu yöndeki 28/09/2017 tarihli ve 7312-33
sayılı Kurul Kararı ilgilisine gönderilmesine rağmen (Konya Yolu 55. Km. CimĢit Köyü (Ada
No: 2, Parsel No: 1) GölbaĢı/Ankara ve Yazıçayır Köyü Makas Mevkii No: 3 Kulu Konya
adreslerine) tebliğ edilememiĢ olup 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/1/1-1

—————

Sarayköy Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi 3. Sokak No: 9 Kahramankazan Ankara
adresinde faaliyet gösteren Petrel Kimyevi Maddeler Petrol Ürünleri Ġmalat Otomotiv Nakliye
Ġthalat Ġhracat Sanayi Ticaret Limited ġirketi’nin 2015 yılına iliĢkin ithal edilen baz yağını
iĢlenmeden ya da üretime konu etmeden doğrudan piyasaya arz etmesinin 5015 sayılı
Kanun’un 3 üncü maddesinin 9 uncu fıkrasına, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin
Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Kaynaklardan Teminine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4 üncü
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası ile 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırılık teĢkil
ettiği değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki
durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili
hakkında 16/11/2017 tarihli ve 48594 sayılı Olur kapsamında soruĢturma açılmasına karar
verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1438 sayılı SoruĢturma
Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Sarayköy
Mahallesi Keresteciler Sanayi Sitesi 3. Sokak No: 9 Kahramankazan Ankara adresine) ilgilisine
gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/2/1-1

—————

Saray Mah. Keresteciler San. Sit. 7. Cad. No: 12 Sarayköy Kahramankazan Ankara
adresinde faaliyet gösteren BRC 80 Madeni Yağ Kimyevi Maddeler Ġmalat Otomotiv Ürünleri
Nakliye ĠnĢaat Ġthalat Ġhracat San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin 2015 yılına iliĢkin ithal ettiği baz yağı
iĢlemeden doğrudan piyasaya arz etmesinin 5015 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesinin 9 uncu
fıkrasına, Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt Ġçi ve Yurt DıĢı Kaynaklardan
Teminine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkrası ile
4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden konunun
detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi amacıyla
5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 16/11/2017 tarihli ve 48595
sayılı Olur kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu
düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1437 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi
gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Saray Mah. Keresteciler San. Sit. 7. Cad. No: 12
Sarayköy Kahramankazan Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiĢtir.
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Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/3/1-1

—————

Samsun Yolu Üzeri 32. km, (Ada: 1227, Pafta: - , Parsel: 1) Hasanoğlan Köyü Elmadağ
Ankara adresinde 30.05.2013 tarih BAY/939-82/32673 sayılı bayilik lisansı (29.03.2017 tarih ve
15174 sayılı karar ile sonlandırılmıĢtır) kapsamında faaliyet gösteren Beddur Petrol TaĢımacılık
Gıda ĠletiĢim ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi istasyonunda 05/08/2015 tarihinde yapılan
denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci
maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden
konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 15/11/2017 tarihli
ve 48214 sayılı Olur kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma
sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1448 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili
maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Samsunyolu Üzeri 32 Km 1227 Ada 1 Par /
Yok Elmadağ Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/4/1-1

—————

Samsun Yolu 22. km (Ada: - , Pafta: -, Parsel: 520-521) Mamak Ankara adresinde
04/11/2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla
sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketi istasyonunda 03/12/2015 tarihinde yapılan denetimde; gazyağını motorlu kara
taĢıtlarına ikmal ettiğinin tespit edilmesinin Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin
dokuzuncu fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası ve Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin beĢinci fıkrası ile 44 üncü maddesinin altıncı fıkrası
hükümlerine aykırılık teĢkil ettiği ve sahip olduğu lisansın tanıdığı haklar dıĢında faaliyet
gösterdiği; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığını tespit edilmesinin 5015 sayılı
Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci
maddesinin 2 nci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği değerlendirildiğinden
konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespit edilmesi
amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında
Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili hakkında 15/11/2017 tarihli
ve 48212 sayılı Olur kapsamında soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve yapılan soruĢturma
sonucu düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1447 sayılı SoruĢturma Raporu, Yönetmeliğin ilgili
maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Küçük KayaĢ Mah. Samsun Devlet Yolu No: 334
Mamak Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.
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Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/5/1-1

—————

Samsun Yolu 22.km (Ada: - , Pafta: -, Parsel: 520-521) Mamak Ankara adresinde
04.11.2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla
sonlandırılmıĢtır) kapsamında faaliyet gösteren Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi
ve Ticaret Limited ġirketi istasyonunda 12/10/2015 tarihinde yapılan denetimde; otomasyon
sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin 1 inci ve 2 nci fıkralarına, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci maddesinin 2 nci
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine, gazyağının araçlara ikmal edildiğinin tespit edilmesinin 5015
sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarına, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 5 inci fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 44 üncü
maddesinin 6 ncı fıkrasına, dağıtıcı dıĢı ikmal yapıldığının tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun
8 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 2 nci fıkrasının (a) bendine, Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teĢkil ettiği
değerlendirildiğinden konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki
durumunun tespit edilmesi amacıyla 5015 sayılı Kanunun "Ġdari yaptırımlar" baĢlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca ilgili
hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48211 sayılı Olur kapsamında soruĢturma açılmasına karar
verilmiĢ ve yapılan soruĢturma sonucu düzenlenen 21/11/2017 tarihli ve 1450 sayılı SoruĢturma
Raporu, Yönetmeliğin ilgili maddesi gereğince yazılı savunma alınmak üzere (Küçük KayaĢ Mah.
Samsun Devlet Yolu No: 334 Mamak Ankara adresine) ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiĢtir.
Söz konusu savunma yazısının 30 gün içerisinde, ĠĢçi Blokları Mahallesi Muhsin
Yazıcıoğlu Caddesi (Eski 1483 Cd.) No: 51/C 06530 Yüzüncüyıl/Çankaya/Ankara adresindeki
Kuruma gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate
alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/6/1-1

—————

Kurul’un 18.12.2014 tarih ve 5367-72 sayılı kararının 7201 sayılı Tebligat Kanunu
hükümlerine uygun tebliğ edilmediği gerekçesi ile Ġzmir 6. Ġdare Mahkemesinin Esas No
2015/341 Karar No 2016/802 sayılı kararı ile iptal edildiğinden ĠBRAHĠM HIDIġ’a ait Karahisar
Beldesi Hürriyet Mah. Tavas Cad. No. 74 Tavas Denizli adresinde faaliyet gösteren otogaz
istasyonu ile ilgili olarak söz konusu karar örneği yazımız ekinde gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 407.776-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
(VakıfBank), Bahçelievler/Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na
ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı
Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
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yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10756/7/1-1

—————

08/11/2017 tarihli ve 47129 sayılı BaĢkanlık Oluru ile G. Antep 51 Km Kılıçoğlu Petrol
Ġçi Ezgil Köyü Suruç ġanlıurfa adresinde faaliyet gösteren 31.05.2012 tarihli ve BAY/93982/31062 sayılı bayilik lisansı sahibi Sapet ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited
ġirketi’nin akaryakıt istasyonunda 19.10.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere
dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal ederek 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin
birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans
Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, konunun detaylı bir Ģekilde araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki
durumunun tespit edilmesi amacıyla, 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20 nci
maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip
Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sapet
ĠnĢaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında doğrudan soruĢturma
açılmasına karar verilmiĢ, mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin
aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı
uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi ve yürütülen soruĢturma sonucu
Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince düzenlenen 13/11/2017 tarihli ve 1416 sayılı
SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen tebliğ
edilememiĢtir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
10756/8/1-1

—————

Kurulun 26.10.2017 tarih ve 7395-26 sayılı kararı ile;
Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 2 Merkez Elazığ" adresinde 22.04.2014 tarih ve LPGBAY/941-54/14978 sayılı otogaz bayilik lisansı (18.02.2016 tarihi itibariyle lisans
sonlandırılmıĢtır) kapsamında faaliyet gösteren Rıdvan Tunç'un, 11.11.2015 tarihli denetimde
LPG Sorumlu Müdür Belgesinin ibraz edilememesi, dolayısıyla söz konusu istasyonda mevzuatta
belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak, 5307
sayılı Kanun’un ―Ġdari para cezaları‖ baĢlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 5307
sayılı Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında
Tebliğ gereğince belirlenen 83.839,- TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Vakıf Bank),
Bahçelievler/Ankara ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06
0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde,
Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari
para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması
halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
10756/9/1-1
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Türk Standardları Enstitüsünden:
AĢağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih
tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmıĢ oldukları
mevcut sözleĢmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiĢtir.
Ġptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi
olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranıĢ sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız
belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai iĢlem baĢlatılacağı ilanen duyurulur.
HYB
Numarası

Firma Unvanı
ORTAK
GIDA
TÜK.

GĠRĠġĠM
TEKS.

DAYANIKLI

VE

Fesih Tarihi

Fesih
Gerekçesi

ĠNġAAT

MALLARI

MOBĠLYA

Standard/Kriter
Numarası

PVC. 44-HYB-407

DOĞRAMA

TS 12487/
Ocak 2012

18.10.2017

Talimata
Aykırılık

TS 13011/
Nisan 2003

23.10.2017

Firma Talebi

TS 11827/
Nisan 2015

23.10.2017

Firma Talebi

TS 11939/
Ekim 2013
TS 12820/
Temmuz 2006

01.12.2017

Firma Talebi

SAN. TĠC. LTD. ġTĠ.
DENĠZ CERRAHĠ MEDĠKAL
SAĞLIK HĠZMETLERĠ SANAYĠ 44-HYB-289
VE TĠCARET LTD. ġTĠ.
M.S.B. ANT DOĞU BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ

44-HYB-412

ZERDAL PETROL ÜRÜNLERĠ
GIDA KAYISICILIK TUR. SAN. 44-HYB-424
DIġ TĠC. LTD. ġTĠ.

—— • ——

10682/1-1

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.08.2017 - 266
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 24.08.2017 - 2727
ĠSTANBUL
Ġstanbul Ġli, Silivri Ġlçesi, SelimpaĢa Mahallesi, 35 pafta, 6552 parsel sayılı, özel
mülkiyete ait, 89, 00 m² yüzölçümlü, ―kargir ev ve ahĢap mağaza‖ vasıflı, herhangi bir tescil
kararı bulunmayan, herhangi bir sit ya da korunması gerekli kültür varlığın koruma alanında
kalmayan parseldeki yapının yıkımına iliĢkin görüĢ verilmesini konu edinen Silivri Belediye
BaĢkanlığı Kentsel Tasarım 06.06.2017 tarih E.483957 sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu
okundu, 34.31.1159 nolu iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;
Ġstanbul Ġli, Silivri Ġlçesi, SelimpaĢa Mahallesi, 35 pafta, 6552 parseldeki yapının 2863
sayılı Yasa’nın 6. Maddesindeki özellikleri taĢıması nedeniyle, korunması gerekli kültür varlığı
olarak tesciline, koruma grubunun II. grup olarak belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve
restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınırlara İlişkin Satış,
1

Kiralama ve İhale Yönetmeliği
— Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Rödövans İhale ve Uygulama

18

Yönetmeliği
— İskenderun Teknik Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama

38

ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kırıkkale Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

41

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

45

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

47

c - Çeşitli İlânlar

51

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

78

DUYURU
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.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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