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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

9 Şubat 2018
CUMA

Sayı : 30327

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/26

08/02/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                         Fatma Betül SAYAN KAYA
                Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

—— • ——
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/32

08/02/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Berat ALBAYRAK
                Başbakan                          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/39

08/02/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/40

08/02/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/41

08/02/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/42

08/02/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/43

08/02/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/45

08/02/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/47

08/02/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                           Ahmet Eşref FAKIBABA
                Başbakan                        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

—— • ——
İçişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/96
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08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                Süleyman SOYLU
                Başbakan                                         İçişleri Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/53

08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/54

08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/55

08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/96

08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ
                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/62

08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL
                Başbakan                                         Maliye Bakanı
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Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/63

08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/66

08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/417

08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                                 Veysel EROĞLU
                Başbakan                               Orman ve Su İşleri Bakanı
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Sağlık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/70

08/02/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                              Ahmet DEMİRCAN
                Başbakan                                         Sağlık Bakanı

—— • ——

YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve

işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve  yönetici

şirketin teşkili, görevleri ve çalışmaları, endüstri bölgelerinin yer seçimi, kamulaştırılması, ihalesi,

altyapı ve üstyapısı için gerekli etüt, plan ve projelerin yaptırılması, onaylanması veya vize

edilmesi, ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi, inşaat işlerinin yapılması, tahsis edilen ödeneklerin

harcanması, yatırım izninin verilmesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin ku-

rulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin usul ve esaslar ile 9/1/2002 tarihli ve 4737

sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Ka-

nununun 5 inci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-

ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 9 uncu maddele-

rine dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Altyapı: Yol, atık su, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu hatları, kanalizasyon,

YG-AG elektrik şebekesi, enerji nakil ve doğal gaz hatları, zemin iyileştirme, peyzaj, drenaj,

istinat ve ihata duvarı, köprü, gölet, arıtma tesisi, sondaj, isale ve terfi hatları, su depoları, ha-

berleşme hatları, boru iletim hattı, dekopaj, tünel, viyadük, demiryolu hemzemin geçidi, de-

miryolu hattı, liman, deniz dolgusu, iskele, rıhtım, su sondaj kuyusu, imalat, ihzarat, nakliye,

yıkma, güçlendirme, montaj ve benzeri işleri,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) ÇED: Çevresel etki değerlendirmesini,

ç) Bölge: Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, tek-

noloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak

ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları

oluşturmak üzere Kanun uyarınca kurulacak endüstri bölgelerini,

d) Kurul: Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunu,

e) Eşik analizi: Endüstri bölgesi kurulabilecek alanların belirlenmesi amacıyla çeşitli

kamu ve özel kurum ve kuruluşların mevcut/inşaat/proje safhasındaki bilgilerinin ve/veya ya-

tırımlarının 1/100.000 veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerine işaretlenmesi ile yapılan

analizi,

f) Fizibilite raporu: Şekli Bakanlık tarafından belirlenen ve talep edilen alanın konumu,

kadastral durumu ve diğer fiziki özellikleri ile bölgede yer alacak sektör ve faaliyetlere ilişkin

bilgileri içeren raporu,

g) Genel Müdürlük: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İhtisas endüstri bölgesi: Kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji sektörlerinden

birini kullanan ve araştırma geliştirmeye imkan tanıyan bilişim teknolojisi, tıp teknolojisi ve

tarımsal endüstri gibi aynı alanlarda faaliyet gösteren bölgeyi,

h) Kanun: 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununu,

ı) Katılım payı: Yönetici şirketi tarafından bölgenin yönetilmesi ve işletilmesi için ge-

reken harcamaları karşılamak üzere bölgede faaliyette bulunan yatırımcılardan alınacak bedeli,

i) Münferit yatırım yeri: Yerli ve/veya yabancı yatırımcılar tarafından talep edilmesi

durumunda, kalkınma planlarında belirtilen öncelikli sektörler içerisinde yer alan ya da yüksek

veya orta yüksek teknoloji kapsamına giren ve belli kriterleri karşılayan yatırımlar için tahsis

edilebilecek alanı,

j) Önerilen alanlar: Yer seçimi etüdü sonucunda endüstri bölgesi alanı olarak Bakanlık

tarafından Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna önerilen alanları,

k) Özel endüstri bölgesi: Önerilen alanın en az %51’inin mülkiyetine ve/veya varsa sü-

releri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip gerçek ya da tüzel

kişilerin başvurusu üzerine ilan edilebilecek endüstri bölgesini,

l) Özet değerlendirme raporu: Fizibilite raporu ile yer seçimi etüt raporu bilgilerinin

özetlendiği ve Bakanlıkça Kurula sunulan raporu,

m) Sabit yatırım tutarı: Yatırım için gerekli; arsa bedeli, etüt, proje giderleri, arazi dü-

zenlenmesi ve hazırlık yapıları, bina inşaat giderleri, ana fabrika makine ve teçhizat giderleri,
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yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve

sigorta giderleri, montaj giderleri, taşıt araçları, işletmeye alma giderleri, genel giderler ve

diğer giderlerin toplam tutarını,

n) Sağlık koruma bandı: 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

gereği, endüstri bölgesi sınırları içinde bırakılması gereken yapılaşmaya kapalı alanı,

o) Yatırımcı: Endüstri bölgesinde faaliyet göstermeyi planlayan gerçek ya da tüzel ki-

şiyi,

ö) Yatırımcı başvuru formu: Şekli Bakanlık tarafından belirlenen ve ilan edilmiş bir en-

düstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından doldurulması gereken formu,

p) Yer seçimi etüt raporu: Endüstri bölgesi kurulabilecek nitelikleri taşıyan alanların

tespiti için yapılan yer seçimi etüdü sonucu Bakanlıkça hazırlanan raporu,

r) Yerleşim ve Yapılaşma Talimatnamesi: Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alan içinde

yapılacak imar planı çalışmalarında kullanılacak emsal, yapı çekme mesafesi, yükseklik, parsel

düzeni, cephe genişliği, parsel derinliği gibi yapılaşma koşullarını standart olarak belirleyen

Bakanlıkça çıkarılacak talimatnameyi,

s) YG-AG: Yüksek gerilim, alçak gerilimi,

ş) Yönetici şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, münferit yatırım yeri

ve özel endüstri bölgeleri dışındaki endüstri bölgelerinin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu

şirketi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Yer Seçimi, İlan ve Ödenek Temini

Başvuru

MADDE 5 – (1) Bakanlık, kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin başvurusuna

istinaden veya resen yer seçimi etüdü yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması öneri-

sinde bulunabilir.

(2) Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar veya yönetici

şirket; talepleriyle ilgili fizibilite raporunu hazırlayarak Bakanlığa başvurur.

(3) Sunulan fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi

durumunda Bakanlıkça yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu fizibilite raporunun uygun bulun-

maması durumunda ise başvurunun uygun bulunmadığı başvuru sahibine bildirilir.

(4) Bakanlıkça resen yapılan çalışmalarda söz konusu fizibilite raporu Bakanlıkça ha-

zırlanır ya da hazırlattırılır. Fizibilite raporu sonucunda Bakanlıkça endüstri bölgesi kurulması

kararının verilmesi durumunda yer seçimi etüdü yapılır.

(5) Münferit yatırım yerine ilişkin hükümler Dokuzuncu Bölümde, özel endüstri böl-

gesine ilişkin hükümler On Birinci Bölümde düzenlenmiştir.

Yer seçimi etüdü

MADDE 6 – (1) Başvurunun uygun bulunması durumunda yer seçimi etüt çalışmala-

rına başlanır.

(2) Etüdü yapılacak alanlar hakkında görüş, bilgi, belge ve haritalar; ilgili kurum ve

kuruluşlardan Bakanlıkça talep edilir.
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(3) Otuz gün içinde nihai kurum görüşlerinin Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu

süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurumların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edi-

lir.

(4) İhtiyaç duyulan görüş, bilgi, belge ve haritaların temin edilmesinin ardından Ba-

kanlık tarafından mahallinde yer seçimi etüdü yapılarak talebin ihtiyaçlarını karşılayabilecek

büyüklükte alanlar tespit edilir.

(5) Tespit edilen alanlara ilişkin olarak uygun ölçekte eşik analizi haritası ile yer seçimi

etüt raporu hazırlanır.

Görüşü talep edilen kurum ve kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Yer seçimi sürecinde Bakanlık tarafından Çevre ve Şehircilik, Eko-

nomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli

Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile il

özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının; tespit edilen alanların belediye

sınırları içerisinde olması halinde ise ilgili belediyenin/büyükşehir belediyesinin  görüşleri alı-

nır.

(2) Gerekli görülmesi halinde Bakanlık tarafından diğer kurum ve kuruluşların da gö-

rüşleri alınabilir.

Eşik analizi haritası ve yer seçimi etüt raporunun hazırlanması

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddeye dayanılarak ihtiyacı karşılayabilecek büyüklükte tespit

edilen alanlar için 7 nci madde çerçevesinde temin edilen bilgiler işlenerek uygun ölçekte eşik

analizi haritası ve bahse konu alanlara ilişkin aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde yer seçimi

etüt raporu hazırlanır:

a) Mevkii,

b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,

c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin (köy, kasaba) neler olduğu, uzak-

lıkları ve hangi yönde kaldığı,

ç) Büyüklüğü,

d) Mülkiyet ve kadastro durumu ve tahmini arazi maliyeti,

e) Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım altyapısına göre durumu,

f) İhtiyaç duyulabilecek tahmini içme ve kullanma suyu ile elektrik gücü, doğal gaz te-

min kaynakları,

g) Tahmini atıksu ve katı atık miktarı, bertarafına ilişkin alıcı ortam varlığı,

ğ) Tarım arazilerinin sınıfları, mevcut arazi kullanım durumu, çevresindeki alanların

mevcut ve planlama durumu,

h) İdari, imar ve mücavir alan sınırlarına göre konumu,

ı) Varsa çevre düzeni planına göre kullanım fonksiyonu,

i) Eğimi ve yönü, heyelana maruz kalma durumu,

j) Bulunduğu deprem kuşağı,

k) Hakim rüzgar yönü itibarıyla yakınındaki yerleşim merkezlerine etkisi,

l) Genişleme olanağının bulunup bulunmadığı, çevresinde konut ve yan sanayi, diğer

ihtiyaç duyulabilecek destek ve hizmet birimlerinin yerleşimine uygun alan bulunup bulunma-

dığı,
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m) Özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma

alanları ve tabiat anıtları, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, sulak alanlar, doğal anıtlar

gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre ko-

numu,

n) Drenaj durumu,

o) Taşkına maruz kalma durumu,

ö) Yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına ve havzalara göre konumu,

p) Maden varlığı ve mevcut maden işletmelerinin durumu.

Tespit edilen alanların Kurula önerilmesi

MADDE 9 – (1) Özet değerlendirme raporu Bakanlık tarafından hazırlanarak Kurula

gönderilir ve Kurul üyeleri tarafından, önerilen alanlara ilişkin gerekli inceleme yapılır.

Bölge ilanı

MADDE 10 – (1) Önerilen alanlar, Kurul tarafından uygun görülmesi halinde Bakan

onayıyla Bakanlar Kuruluna sunulur ve endüstri bölgesi ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kara-

rının Resmî Gazete’de yayımlanması ile endüstri bölgesi alanı kesinleşir. Bölge sınırları dışında

kalan ancak trafo, yol bağlantısı gibi altyapı için gerekli olan araziler de Bakanlar Kurulu Ka-

rarına istinaden endüstri bölgesi alanına dahil edilebilir.

(2) Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlar yatırım için gerekli olan sosyal, idari, lo-

jistik, ticari vb. faaliyetler haricinde hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz.

(3) Kurum ve kuruluşlardan gelen Bölge kurulmasına yönelik başvurularda başvuru

sahibi tarafından, Bakanlıkça resen yapılan çalışmalarda ise Bölgenin kurulacağı il sınırları

içindeki varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası tarafından Kurul kararının Bakanlar

Kuruluna sunulmasından önce yönetici şirketin kurulmuş olması zorunludur.

Önerilen alanların Kurul tarafından uygun görülmemesi

MADDE 11 – (1) Kurul yaptığı değerlendirmeler sonucunda önerilen alanlarda Bölge

kurulmasını uygun bulmayabilir. Bu durum, gerekçeli Kurul kararı ile birlikte başvuru sahibine

bildirilir.

Ödenek temini

MADDE 12 – (1) Bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesinin ardından, Bakanlar Ku-

rulu kararına istinaden Yılı Programı ile Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İz-

lenmesine Dair Karar çerçevesinde Bakanlık yatırım programına ödenek tahsis edilir. Endüstri

bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli, altyapı ile ilgili giderler ve 47 nci

maddede sayılan kalemlerle ilgili harcamalar Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak öde-

nekten karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamulaştırma ve İhale

Kamulaştırma

MADDE 13 – (1) Bölgeler içinde kalan özel mülkiyete ait taşınmazlar kamulaştırılır.

Kamulaştırma işlemleri Bakanlık tarafından yapılır ya da yaptırılır. Kamulaştırılan taşınmazlar

Hazine adına tescil edilir. Gerekli hallerde, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-

nununun 27 nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir.
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(2) Bölge içinde kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar ile devletin hüküm

ve tasarrufu altında bulunan yerler Kanunun amacına uygun olarak kullanılmak üzere Maliye

Bakanlığınca endüstri bölgesi olarak tahsis edilir. Ayrıca Bölge sınırları dışında kalan ancak

trafo, yol bağlantısı gibi altyapı için gerekli olan araziler de kamulaştırılarak Hazine adına

tescil edilir.

(3) Bölge içinde kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar ile bedeli Bakanlık

bütçesinden karşılanmak suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üze-

rinde kırk dokuz yıl süreyle yönetici şirket lehine bedeli karşılığında; kamulaştırma bedeli yö-

netici şirket tarafından karşılanarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde ise kırk

dokuz yıl süreyle yönetici şirket lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilir. Devletin hüküm

ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise kırk dokuz yıl süreyle kullanma izni verilir. İr-

tifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin tüm işlemler Maliye Bakanlığınca yapılır.

İhale

MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır

hale getirilen endüstri bölgeleri ile ilgili etüt, altyapı proje işlerinin gerçekleşmesine yönelik

her türlü mal veya hizmet alımı ile yapım işleri ihaleleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu

İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu Ka-

nunlar kapsamında çıkarılan ilgili mevzuata uygun olarak Bakanlıkça gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İmar Planı Yapımı Esasları

Planlama sınırı

MADDE 15 – (1) Endüstri bölgesi imar planı sınırı, Bakanlar Kurulu Kararı ile kesin-

leşen bölge sınırının 1/5000 ölçekli kadastral pafta veya tapulama paftaları üzerine adapte edil-

mesiyle oluşturulur.

Halihazır harita yapımı

MADDE 16 – (1) Halihazır haritalar 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar

Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönet-

meliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlık veya yönetici şirket tarafından hazırlattırılır.

(2) Halihazır haritalar, teknik kontrolleri ve kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra

Bakanlıkça onaylanır.

Jeolojik ve jeoteknik etüt

MADDE 17 – (1) Endüstri bölgelerinin halihazır haritası yapıldıktan sonra Bakanlıkça

hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Teknik Şartnamesi doğrultusunda Bakanlıkça veya yö-

netici şirketçe belirlenen etüt/proje firması tarafından hazırlanacak jeolojik ve jeoteknik etüt

raporu ilgili kurum tarafından onaylanır.  Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu imar planına esas

teşkil eder.

İmar planı ölçeği

MADDE 18 – (1) Endüstri bölgesi imar planı 1/5000 ölçeğinde nazım imar planı ve

1/1000 ölçeğinde uygulama imar planı olarak hazırlanır. İmar planları plan açıklama raporu

ve ekleri ile bir bütündür.
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İmar planı hazırlama çalışması

MADDE 19 – (1) İmar planları; Bölgenin seçilmesine altlık oluşturan eşik analizi ha-

ritası ile yer seçimi etüdüne ilişkin kurum görüşleri, bölgenin coğrafi, demografik özellikleri,

Bölgede yatırım yapacak yatırımcıların belli olması halinde planlanan yatırım özellikleri etüt

edilerek Bakanlık veya yönetici şirketçe belirlenen plan müellifi tarafından hazırlanır ve Ba-

kanlığa sunulur.

İmar planı yapımı

MADDE 20 – (1) Endüstri bölgelerinde yapılaşma koşulları ve teknik esaslar Bakanlık

tarafından hazırlanan Yerleşim ve Yapılaşma Talimatnamesi çerçevesinde belirlenir. Sağlık Ba-

kanlığı ile Bakanlık arasında düzenlenen protokol çerçevesinde belirlenen sağlık koruma bandı

1/5000 ile 1/1000 ölçekli imar planlarına ve plan notlarına işlenir.

İmar planı onayı

MADDE 21 – (1) Bölge sınırları içinde hazırlanan, imar komisyonu tarafından değer-

lendirilerek karara bağlanan teklif imar planları, Bakanlık tarafından onaylanır.

(2) Bakanlıkça onaylı imar planları valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde ve Bakanlığın

internet sitesinde bir hafta süre ile ilan edilir. İlan süresinin sonunda Bakanlıkça yürürlüğe ko-

nulur ve ilgili kurumlara bilgi verilir.

(3) Bir haftalık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar Bakanlığa yapılır.

Bakanlık itirazları ve planları on beş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. İtirazın

uygun görülmemesi halinde karar tarihinden itibaren 15 gün içinde karar ilgiliye bildirilir. Ke-

sinleşmiş imar planlarının birer kopyası bilgi için ilgili kurumlara gönderilir.

İmar planı değişiklikleri ve onayı

MADDE 22 – (1) İmar planı değişikliklerinin onaylama ve dağıtımı konusunda 21 inci

maddede belirtilen yol izlenir.

Parselasyon planı düzenleme sınırının geçirilmesi

MADDE 23 – (1) Bakanlık tarafından onaylanmış uygulama imar planına uygun olarak

imar planı bütününde veya varsa etap sınırı esas alınarak düzenleme sınırı belirlenir.

Tapu kayıtlarının ve haritalarının elde edilmesi

MADDE 24 – (1) Düzenleme sahasına giren taşınmazların tapu kayıtları tapu müdür-

lüğünden proje müellifi tarafından çıkarılır. Pafta örnekleri teknik bilgi ve belgeler ise kadastro

müdürlüğünden temin edilir.

İmar uygulama yapım yöntemleri

MADDE 25 – (1) Kamulaştırma işlemleri tamamlanarak taşınmazları Hazine adına

tescil edilen endüstri bölgelerinde kesinleşmiş imar planına uygun olarak imar planı içine giren

arsa ve arazilerin düzenlenmesi işlemleri 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri

uyarınca yapılır.

Parselasyon planının onayı ve yürürlüğe girmesi

MADDE 26 – (1) Bakanlık veya yönetici şirketçe belirlenen harita müellifi tarafından,

Bakanlıkça onaylı uygulama imar planına uygun olarak hazırlanan düzenleme sahasına ait par-

selasyon planları, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği hükümlerine

uygun olarak düzenlenir ve yönetici şirket tarafından Bakanlığa gönderilir ve Bakanlık onayıyla
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yürürlüğe girer. Parselasyon planlarının 3194 sayılı İmar Kanununun 18 inci maddesinin uy-

gulanması yöntemiyle yapılması durumunda Bakanlıkça onaylanan plânlar Bakanlık internet

sitesinde bir hafta süre ile ilan edilir; itiraz olmaması halinde ilan süresinin sonunda yürürlüğe

girer.

Kontrol ve tescil işlemleri

MADDE 27 – (1) Onaylı parselasyon planları, Bakanlık veya yönetici şirketçe teknik

kontrol işlemleri için kadastro müdürlüğüne gönderilir. Tapu müdürlüğünde tescil işlemleri ta-

mamlandıktan sonra tescil bilgisi yönetici şirket tarafından Bakanlığa gönderilir.

Parselasyon planı değişiklikleri, tevhit ve ifraz

MADDE 28 – (1) Yatırımcıya tahsisi yapılan parseller Bakanlıkça onaylı imar planın-

daki parsel sınırları esas alınarak tevhit ve ifraz edilebilir. Parsel tevhit ve ifraz işlemleri Ba-

kanlığın onayı ve 27 nci maddedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girer.

Belirtilmemiş hususlar

MADDE 29 – (1) İmar planı yapımı, revizyonu ve değişiklikleri, parselasyon planı ya-

pımı ve değişiklikleri hakkında bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar

Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen hususlar, mekansal standartlar hariç belirtilen esaslar

ile Bölgelerde yapılacak yapılarda 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında

Kanunda belirtilen hususlar geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Projelerin Hazırlanması, İzin, Onay, Ruhsatlar ve Yapım İşleri

Projelerin hazırlanması ve onayı

MADDE 30 – (1) Endüstri bölgeleri ile ilgili altyapı ve üstyapı projeleri, Bakanlıkça

belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlık veya yönetici şirket tarafından belirlenen

proje firmasına hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından onaylanır. YG-AG elektrik, enerji nakil

hattı, haberleşme ve doğal gaz projeleri, ilgili mevzuat kapsamında yetkili kurum/kuruluşlarca

onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından vize edilir.

Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı

MADDE 31 – (1) Yönetici şirket veya yatırımcı tarafından hazırlattırılacak imar ve

parselasyon plânları, altyapı ve üstyapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri

açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve denetimine tâbidir. Yönetici şirket ve yatırımcılar,

her türlü ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.

(2) Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde

belirtilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 14/6/1989 tarihli ve 3572

sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri-

lerek Kabulüne Dair Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelikte belirtilen hu-

suslar çerçevesinde Bakanlık tarafından verilir.

Diğer izin, onay ve ruhsatlar

MADDE 32 – (1) ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden “ÇED Olumlu” kararı veya

“ÇED Gerekli Değildir” kararı verilerek yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında yönetici şir-

ket veya yatırımcı tarafından alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar ilgili kurumlarca

on beş gün içinde verilir.
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Yapım işleri

MADDE 33 – (1) Bakanlık tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır

hale getirilen Bölgelerle ilgili altyapı yapım işlerinin gerçekleştirilmesine yönelik yaklaşık ma-

liyet, ihale işlemleri, yer teslimi, iş programı, işe başlama ve bitirme, hakediş düzenlenmesi ve

ödemeler, fiyat farkı, süre uzatımı ve ödenek aktarımı, işlerin artması veya eksilmesi, cezalar,

teminatlar, işin teslimi, muayene ve kabul işlemleri, yapı denetimi, müşavirlik hizmetleri, devir,

fesih ve tasfiyeye ilişkin hususlar, kesin hesap işleri gibi iş ve işlemler, 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilir.

Kontrollük hizmetleri

MADDE 34 – (1) Endüstri bölgelerinde altyapı ve üstyapı projeleri, arazi kontrolü ile

bunlara ilişkin altyapı ve üstyapı inşaatlarının yapım kontrolü Bakanlıkça veya yönetici şirketçe

belirlenen müşavir firma tarafından yapılır. Müşavir firmanın yönetici şirket tarafından belir-

lenmesi durumunda Bakanlık uygun görüşünün alınması zorunludur.

ALTINCI BÖLÜM

Kurul ve Yönetici Şirket

Kurulun teşkili

MADDE 35 – (1) Kurul, Bakanlık Müsteşarının başkanlığında; Maliye, Çevre ve Şe-

hircilik, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri,  Kalkınma Bakanlıkları ve Hazine

Müsteşarlığından en az genel müdür seviyesinde birer temsilci ile Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği temsilcisinden oluşur.

(2) Münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgesi alanının belirlenmesi amacıyla top-

lanacak Kurulda birinci fıkrada belirtilen üyelere ilaveten Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür

ve Turizm, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Ekonomi Bakanlıklarının temsilcileri de

yer alır.

Kurulun görevleri

MADDE 36 – (1) Kurulun görevleri şunlardır:

a) Bakanlıkça sunulan endüstri bölgesi kurulmasına dair her türlü raporu ve belgeyi in-

celemek,

b) Önerilen alanların uygun bulunması halinde endüstri bölgesi kurulmasını Bakanlar

Kuruluna teklif etmek, uygun bulunmaması halinde ise 11 inci maddede belirtilen esaslar çer-

çevesinde işlemlerin yapılmasını sağlamak,

c) Kurul başkanınca verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Kurulun çalışma usul ve esasları

MADDE 37 – (1) Kurulun çalışma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurul toplantılarının yeri, tarihi, gündemi, özet değerlendirme raporu ve gündem ile

ilgili diğer tüm bilgi ve belgeler Kurul başkanı tarafından yazılı olarak üyelere ve ilgililere,

toplantı tarihinden en az on beş gün önceden bildirilir.

b) Kurul üyeleri, Kurul başkanının çağrısıyla belirtilen gün ve saatte toplanır.

c) Kurul gerektiğinde önerilen alanlar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi, gö-

rüş, belge ister ve bunların temsilcilerini toplantılara davet eder.
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ç) Kurul üyelerinin raporlu, izinli veya görevde olmaları halinde toplantıya vekilleri ya

da temsil ettikleri kurumun diğer yetkili temsilcisi katılır.

d) Bölge alanının belirlenmesi kararı oybirliği ile alınır.

e) Toplantıda çekimser oy kullanılmaz.

f) Gerektiğinde müteakip kurul toplantısı için toplantıda karar alınır ise yazılı çağrıya

gerek kalmaz.

g) Her üye toplantıya, önerilen alana ilişkin tüm bilgileri araştırmış, gerekli etütleri yap-

tırmış, teknik görüşleri edinmiş olarak katılır ve mensubu olduğu kurum veya kuruluşun görü-

şünü toplantıda bildirir. Daha sonra kurum görüşü bildirilemez. On beş günlük sürenin, ku-

rumların gerekli araştırmayı yapması için yetmemesi durumunda, Bakanlığa yazılı olarak bil-

dirmeleri koşuluyla, Kurul toplantısından önce Bakanlıkça ek süre verilebilir. Usulüne uygun

olarak bildirimde bulunulduğu halde toplantıya katılmayan, yazılı görüş bildirmeyen ya da top-

lantıya temsilcisini gönderdiği halde görüşünü bildirmeyen kurumların görüşleri olumlu kabul

edilir.

ğ) Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Kurul sekreteryasının görevleri

MADDE 38 – (1) Kurul sekreteryasının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurula ait toplantı tutanaklarını düzenlemek, takip ve muhafaza etmek.

b) Kurul faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak.

Yönetici şirketin teşkili

MADDE 39 – (1) Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu olarak kurulan yöne-

tici şirkete; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar, yerel yönetimler, bankalar ve

finans kurumları, Bölgede sınai faaliyet yürüten yerli ve yabancı özel hukuk tüzel kişileri, ko-

nuyla ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler, ilgili kamu kuruluşları ve ihracatçı birlikleri kurucu

ya da sonradan ortak olabilirler. Yabancı özel hukuk tüzel kişileri 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yönetici şirkete

iştirak edebilir.

(2) Yönetici şirket, Bölgeyi yönetebilmek ve işletebilmek için Bölgenin ilanından sonra

kuruluş esas sözleşmesinde değişiklik yapar. Esas sözleşme değişiklik işlemleri Bölge ilanının

Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren iki ay içerisinde sonuçlandırılır.  Mücbir sebepler

dışında, esas sözleşme değişiklik işlemlerinin iki ay içerisinde tamamlanmaması halinde bir

defaya mahsus olmak üzere en fazla bir hafta ek süre verilebilir. Bu ek süre içerisinde yönetici

şirket esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescil edilmemiş olması durumunda yeni

bir yönetici şirket kurulabilir veya Bakanlıkça Bölgenin terkin işlemleri başlatılabilir.

Personelin niteliği

MADDE 40 – (1) Yönetici şirket genel müdürlüğü görevini yürüteceklerde en az lisans

derecesi aranır. Genel müdür ve Bölgenin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu diğer personel,

yönetici şirket tarafından ihtiyaca göre belirlenerek yürürlükteki iş ve çalışma mevzuatına göre

istihdam edilir.
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Yönetici şirketin gelir ve giderleri

MADDE 41 – (1) Bölgenin yönetilmesi ve işletilmesinden kaynaklanan giderler, Bölge

faaliyete geçene kadar kurucu ortakların yönetici şirkete taahhüt ettikleri sermaye payları, Böl-

genin faaliyete geçmesini takiben yatırımcılardan alınacak devir ve kiralama bedelleri ve ka-

tılım payları ile karşılanır.

(2) Katılım payları yönetici şirket tarafından belirlenir ve Bakanlıkça onaylanır. Ba-

kanlık, gerekli görmesi halinde endüstri bölgelerindeki katılım payı üst limitlerini belirlemeye

yetkilidir.

(3) Yönetici şirket tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale geti-

rilen Bölgelerde irtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen araziler, Maliye Ba-

kanlığının devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri çerçevesinde ve her türlü sorumluluk

kendisine ait olmak üzere yönetici şirket tarafından parseller halinde veya işletme binaları da

yapılmak suretiyle yatırımcılara devredilebilir veya kiralanabilir.

Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları

MADDE 42 – (1) Yönetici şirketin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Bölgeyi yönetmek ve işletmek,

b) Bölgede sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yatırımcılardan katılım paylarını tahsil

etmek,

c) Yönetici şirket tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale geti-

rilen Bölgelerdeki,  imar plânı ve parselasyon plânları ve değişiklikleri ile altyapı ve üstyapı

ile ilgili etüt, harita, plân ve projeleri hazırlamak, kontrollük için müşavirlik hizmetleri almak

ve Bakanlık veya yetkili kurumların onayına sunmak, altyapı ve üstyapı projelerine ilişkin ruh-

sat ve izinleri almak, altyapı ve üstyapı inşaatlarını gerçekleştirmek ve Bölgede yer alacak ya-

tırımcıları belirleyerek Bakanlığın onayına sunmak,

ç) Hem Bakanlık hem de yönetici şirket tarafından gerekli harcamaları karşılanarak ya-

tırıma hazır hale getirilen Bölgelerin altyapı ve üstyapısına ilişkin bakım, onarım, yenileme ve

benzeri işlere ait harcamaları yapmak,

d) Bölgede atık su, katı atık, toprak kirliliği, gürültü ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi

atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yangından korunma ve yangınla

mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu, tahliye, ilk yardım ve acil

tıbbi müdahale ile doğal afetler ve benzeri konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

içinde çalışıp gerekli harcamaları yapmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri almak,

e) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, arıtma, doğal gaz,

akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, kanalizasyon, Bölge içi yollar, ses ve

veri iletişimi, bilişim hizmetleri ve benzeri hizmetlerin sağlanması ve kesintisiz olarak sürmesi

için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışıp gerekli harcamaları yapmak ve il-

gili mevzuat çerçevesinde önlemleri almak,

f) Altyapı ve üstyapı inşaatlarının seyri ile ilgili Bakanlığa altı ayda bir rapor sunmak,

g) Her yılın sonunda kendisinin ve Bölge içerisinde yer alan yatırımcıların gerçekleş-

tirdiği faaliyetlerin etki değerlendirmesini yapmak ve bu konuda düzenlenen raporun bir örne-

ğini Bakanlığa göndermek,
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ğ) Yatırımcıların faaliyetleriyle ilgili Bakanlık tarafından istenilen ek bilgi ve belgeleri

belirlenen sürede ve formata uygun olarak göndermek,

h) Her türlü hesap ve işlemlerini yeminli mali müşavire inceletmek,

ı) Bakanlığın Bölgede yapacağı her türlü kontrol ve denetim faaliyetleri için gerekli ça-

lışma ortamını hazırlamak,

i) Bakanlığın Bölge için vereceği diğer görevleri yapmak.

Bakanlık denetimi

MADDE 43 – (1) Bölgedeki yönetici şirketin faaliyet ve uygulamaları gerekli görülen

durumlarda Bakanlık tarafından denetlenir.

(2) Bakanlık, Bölgede Kanunda belirtilen amacın dışında faaliyet gösteren yönetici şir-

keti uyarır ve belirli bir süre vererek amacına uygun faaliyette bulunulmasını ister. Bu sürenin

sonunda yönetici şirketin amacı doğrultusunda faaliyet göstermediğinin tespit edilmesi duru-

munda Bakanlık, görevli mahkemeye başvurarak mevcut yönetici şirketin yönetim kurulu üye-

lerinin görevlerinin sona erdirilmesini, şirketin yönetimi için kayyım tayin edilmesini ve yö-

netici şirketin tasfiyesini ister. Mahkemece yönetici şirketin tasfiyesine karar verilmesi halinde

şirket ve yöneticilerin hak ve yükümlülükleri ile sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla yeni bir

yönetici şirket kurulabilir veya Bakanlıkça Bölgenin terkin işlemleri başlatılabilir.

(3) Yönetici şirket, kendisine ve Bölge içerisinde yer alan yatırımcıların faaliyetlerine

ilişkin verileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(4) Yönetici şirket, her türlü hesap ve işlemlerini yıllık olarak müteakip yılın Ocak ayın-

da ve gerekli görülen hallerde her zaman yeminli mali müşavire inceletir. Yeminli mali müşavir,

düzenlediği denetim raporunun birer örneğini her yılın Mayıs ayı sonuna kadar yönetici şirkete

ve Bakanlığa eş zamanlı olarak gönderir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yatırım İzni

Bakanlık tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale getirilen

Bölgelerde yatırım izni

MADDE 44 – (1) Yatırımcı, yatırımcı başvuru formunu doldurarak Bakanlığa başvu-

rur.

(2) Uygun bulunan başvurular için Bakanlık tarafından yatırımcı lehine ön yer tahsisi

yapılır.

(3) Ön yer tahsisi yapılan yatırımcı, faaliyeti ile ilgili olarak ÇED mevzuatına göre ha-

zırlanacak raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunar. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakan-

lığına intikal tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süresi iki aydır.

Bu süreye faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet sahibi,

düzeltilmesi istenen raporu on beş gün içerisinde düzelterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

vermek zorundadır.

(4) Yatırımcı, faaliyeti ile ilgili olarak “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli De-

ğildir” kararını aldıktan sonra, yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geç-

memek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen oran dahilinde hesaplanan tutarı, Bakanlık Merkez

Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırır. Bakanlık Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutar

bütçeye gelir kaydedilir.
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(5) Yatırımcının bu maddede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmesini takiben,

yer tahsisi kesinleştirilir ve Maliye Bakanlığınca yatırımcı lehine kırk dokuz yıl süreyle irtifak

hakkı tesis edilir ve/veya kullanma izni verilir. Tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen kul-

lanma izni, yatırımcının talebi ve Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yatırımın devam et-

mesi şartı ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşullarla yenilenebilir.

(6) Yatırımcı tarafından hazırlattırılacak üstyapı projeleri ve bunlarla ilgili ruhsat ve

izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve denetimine tâbidir.

(7) “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen faaliyetler hak-

kında, ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde gerekli

diğer tüm ruhsat, izin ve onaylar verilir. Yatırımcılar, her türlü ruhsat ve izinlere ilişkin harç-

lardan muaftır.

Yönetici şirket tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale

getirilen Bölgelerde yatırım izni

MADDE 45 – (1) İmar plânı ve parselasyon plânları ve değişiklikleri ile altyapı ile

ilgili etüt, harita, plân ve projeler yönetici şirketçe hazırlanarak Bakanlık veya yetkili kurum-

ların onayına sunulur.

(2) Altyapı inşaatına geçilmeden yönetici şirket lehine, Kanunun 4 üncü maddesi hü-

kümleri de dikkate alınarak bedelli ve/veya bedelsiz olarak Bakanlığın uygun görüşü üzerine

Maliye Bakanlığınca kırk dokuz yıl süreyle irtifak hakkı tesis edilir. Devletin hüküm ve tasar-

rufu altında bulunan yerler üzerinde ise kırk dokuz yıl süreyle kullanma izni verilir. Tesis edilen

irtifak hakkı ve/veya verilen kullanma izni, yönetici şirketin talebi ve Bakanlığın uygun görüşü

doğrultusunda yatırımın devam etmesi şartı ile Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşul-

larla yenilenebilir.

(3) İrtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen araziler, Maliye Bakanlığının

devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri çerçevesinde ve her türlü sorumluluk kendisine

ait olmak üzere yönetici şirket tarafından parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak

suretiyle yatırımcılara devredilebilir veya kiralanabilir.

(4) Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcı, yatırımcı başvuru formunu doldurarak

yönetici şirkete başvurur.

(5) Yönetici şirket, Kanun ve Yönetmelikteki hükümler çerçevesinde başvuru aşama-

sında hazırlanan fizibilite raporunda belirtilen sektörlerin birinde faaliyet göstermesi kaydıyla

yatırımcıları belirleyerek ön yer tahsisi için Bakanlığın onayına sunar.

(6) Ön yer tahsisi onayı alan yatırımcı faaliyeti ile ilgili olarak ÇED mevzuatına göre

hazırlanacak raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunar. Raporun Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığına intikal tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süresi iki

aydır. Bu süreye faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet

sahibi, düzeltilmesi istenen raporu on beş gün içerisinde düzelterek Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığına vermek zorundadır.

(7) Yatırımcı faaliyeti ile ilgili olarak “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değil-

dir” kararını aldıktan sonra, yatırımda kullanacağı sabit yatırım tutarının binde beşini geçme-

mek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen oran dahilinde hesaplanan tutarı, Bakanlık Merkez

Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırır. Bakanlık Merkez Saymanlığınca tahsil edilen bu tutar

bütçeye gelir kaydedilir.
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(8) Yatırımcının bu maddede düzenlenen yükümlülüklerini yerine getirmesini takiben,

yer tahsisi Bakanlıkça kesinleştirilir ve yönetici şirket tarafından talep edilen parsel veya bina

Maliye Bakanlığının devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcıya

devredilir veya kiralanır.

(9) Yönetici şirket veya yatırımcı tarafından hazırlattırılacak üstyapı projeleri ve bun-

larla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve denetimine

tâbidir.

(10) “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilen faaliyetler hak-

kında ilgili kurumlarca başkaca hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde gerekli diğer

izin, onay ve ruhsatlar verilir. Yönetici şirket ve yatırımcılar, her türlü ruhsat ve izinlere ilişkin

harçlardan muaftır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ödenek ve Harcamalar

Ödeneğin kullanılması

MADDE 46 – (1) Endüstri Bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma, etüt, plan,

proje, müşavirlik ve kontrollük ile altyapı yapımıyla ilgili giderler, 12 nci maddede belirtildiği

üzere Bakanlık bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.

(2) Bakanlık tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale getirilen

Endüstri Bölgeleri ile ilgili kamulaştırma, etüt, plan, proje, müşavirlik, kontrollük, altyapı iş-

lerinin gerçekleşmesine yönelik her türlü mal veya hizmet alımı ile yapım işleri ihaleleri, 4734

sayılı Kamu İhale Kanunu ve  4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu Kanunlar

kapsamında çıkarılan ilgili mevzuata uygun olarak Bakanlıkça gerçekleştirilir.

Harcama kalemleri

MADDE 47 – (1) Bölgenin kurulması ve yatırıma hazır hale getirilmesi amacıyla Ba-

kanlık bütçesine konan ödenekler, aşağıdaki harcamalar için kullanılır:

a) Fizibilite etüdü,

b) Yer seçimi, kamulaştırma haritası, halihazır harita ve jeolojik ve jeoteknik etüt yapı-

mı, imar ve parselasyon planlarının hazırlanması, altyapı projeleri için gerekli olan her türlü

veri, bilgi, belge, harita, rapor ve benzeri dokümanların alımı ile bu dokümanlara ilişkin kırta-

siye, baskı, kopyalama, çoğaltma ve benzeri işler,

c) Kamulaştırma,

ç) İhale,

d) Bilirkişi,

e) Ruhsat, izin, onay ve harçlar,

f) Halihazır harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı, imar planının araziye aplikas-

yonu, parselasyon planı ve aplikasyonu, tapu tescil işlemleri, zeminde arazi ve arsa düzenleme

uygulamaları, altyapı zemin araştırma raporu, altyapı uygulama projeleri, keşif ve metraj,  arıt-

ma tesisi uygulama projeleri ve benzeri işler,

g) Bölgeye ait, idari hizmet binaları ile yol, içme suyu, kanalizasyon, YG-AG elektrik

şebekesi, enerji nakil hattı, zemin iyileştirme, peyzaj, drenaj, istinat ve ihata duvarı, köprü, gö-

let, arıtma tesisi, sondaj, isale ve terfi hatları, su depoları, haberleşme hatları, boru iletim hattı,
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dekopaj, tünel, viyadük, demiryolu hemzemin geçidi, demiryolu hattı, liman, deniz dolgusu,

iskele, rıhtım, su sondaj kuyusu, imalat, ihzarat, nakliye, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri

ile ve benzeri yapım işleri,

ğ) Her türlü kontrollük ve müşavirlik hizmetleri,

h) Bölgenin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetler,

ı) Bölgenin kurulması ve yatırıma hazır hale getirilmesine ilişkin diğer işler,

ile ilgili mal ve hizmet alımlarına ilişkin harcamalar.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Münferit Yatırım Yeri

Başvuru

MADDE 48 – (1) Münferit bir sanayi yatırımını gerçekleştirmek amacıyla, yatırımı

gerçekleştirecek yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine, önerilen

alanların; Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulunca münferit yatırım yeri ola-

rak tahsis edilmesine karar verilebilir.

(2) Münferit yatırım yeri talebinde bulunan başvuru sahibi, fizibilite raporunu hazırla-

yarak Bakanlığa başvurur. Başvuru yapılmasına ve tüm taahhütlerine ilişkin yönetim kurulu

kararı alınması zorunludur.

(3) Fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi duru-

munda yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu fizibilite raporunun uygun bulunmaması halinde

başvurunun uygun bulunmadığı başvuru sahibine bildirilir.

Başvuruda aranacak şartlar

MADDE 49 – (1) Münferit yatırım yeri başvurularında;

a) Gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemek üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme ora-

nına göre güncellenmek kaydıyla en az 225.000.000 TL (ikiyüzyirmibeşmilyon Türk Lirası)

tutarında sabit yatırım taahhüdünün bulunması,

b) Kalkınma planlarında belirtilen öncelikli sektörler içerisinde yer alan ya da yüksek

veya orta yüksek teknoloji kapsamına giren yatırımların yapılması,

c) Talep edilen alanın en az yüzellibin metre kare büyüklüğünde olması,

ç) Başvuru sahibinin talep edilen alanın tamamına yönelik yatırım taahhüdünün bulun-

ması,

şartları aranır.

(2) Yatırım taahhüdü için gerekli beş yıllık süre, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya

kullanım izni verilmesinin ardından başlar.

Yer seçimi, kurul ve ilan

MADDE 50 – (1) Bakanlıkça uygun bulunan başvurular için, 6, 7, 8 ve 9 uncu madde-

lerde açıklandığı şekilde yer seçimi etüdü yapılır ve özet değerlendirme raporu hazırlanarak

Kurula sunulur.

(2) Önerilen alanın Kurul tarafından yatırıma uygun bulunması durumunda, ÇED mev-

zuatı uyarınca “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının alınmasının ar-
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dından alanın, Bakanlar Kurulu kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi

uyarınca acele kamulaştırma yapılabileceği kaydıyla münferit yatırım yeri olarak tahsis edil-

mesine karar verilir.

(3) Münferit yatırım yeri olarak tahsis edilen alanlar yatırım için gerekli olan sosyal,

idari, lojistik, ticari ve benzeri faaliyetler haricinde hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanıla-

maz.

Kamulaştırma, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi

MADDE 51 – (1) Münferit yatırım yeri olarak tahsis edilen alan içerisinde özel mül-

kiyete konu araziler bulunması durumunda bu arazilerin Bakanlıkça kamulaştırılmasının ar-

dından Hazine adına tescili yapılır.

(2) Başvuru sahibi lehine, Kanunun 3 ve 4 üncü madde hükümleri de dikkate alınarak

bedelli ve/veya bedelsiz olarak Maliye Bakanlığınca kırk dokuz yıl süreyle irtifak hakkı tesis

edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise kırk dokuz yıl süreyle

kullanma izni verilir.

(3) Tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen kullanma izni, başvuru sahibinin talebi ve

Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yatırımın devam etmesi şartı ile Maliye Bakanlığı ta-

rafından belirlenen koşullarla yenilenebilir.

(4) İrtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi süreci; başvuru sahibi ta-

rafından sabit yatırım tutarının binde beşini geçmemek üzere Bakanlar Kurulunca belirlenen

oran dahilinde hesaplanan tutarın, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırıl-

masını takiben başlatılır.

Yönetim, işletme ve denetim

MADDE 52 – (1) Münferit yatırım yeri olarak tahsis edilen alanların yönetim ve işlet-

mesinden başvuru sahibi yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişiler sorumlu olur.

(2) Başvuru sahibinin faaliyet ve uygulamaları gerekli görülen durumlarda Bakanlık

tarafından denetlenir.

(3) Mücbir sebepler dışında verilen beş yıllık taahhüt süresi içerisinde yatırımın ger-

çekleşmemesi durumunda gecikmenin gerekçeleri Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kuru-

lunca değerlendirilir ve gerekirse bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilir.

Verilen ek süre içerisinde taahhüdün gerçekleşmemesi halinde Bakanlığın teklifi üzerine Ba-

kanlar Kurulunca münferit yatırım yeri tahsisinin kaldırılmasına karar verilebilir.

(4) Başvuru sahibi, münferit yatırım yerinde atık su, katı atık, toprak kirliliği, gürültü

ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yan-

gından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu,

tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetler ve benzeri konularda ilgili kurum ve

kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışıp gerekli harcamaları yapar ve ilgili mevzuat çerçeve-

sinde önlemleri alır.

(5) Başvuru sahibi, münferit yatırım yeri için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve

kullanma suyu, arıtma, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, ka-

nalizasyon, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, bilişim hizmetleri ve benzeri hizmetlerin sağ-

lanması ve kesintisiz olarak sürmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ça-

lışıp gerekli harcamaları yapar ve ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri alır.
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(6) Başvuru sahibi, münferit yatırım yerindeki faaliyetlere ilişkin verileri Bakanlığa

bildirmekle yükümlüdür.

Halihazır harita, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri ve

uygulama

MADDE 53 – (1) Münferit yatırım yerine ait halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt

raporu, imar ve parselasyon planları Dördüncü Bölüm uyarınca başvuru sahibi tarafından ha-

zırlattırılarak Bakanlık tarafından onaylanır.

(2) Münferit yatırım yerine ait altyapı ve üstyapı projeleri Bakanlıkça belirlenecek usul

ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi yatırımcı tarafından hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından

onaylanır. YG-AG elektrik, enerji nakil hattı, haberleşme ve doğal gaz projeleri, ilgili mevzuat

kapsamında yetkili kurum/kuruluşlarca onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından vize edilir.

(3) Münferit yatırım yeri ile ilgili altyapı ve üstyapı yapım işleri başvuru sahibi tara-

fından projelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

(4) Münferit yatırım yerlerindeki altyapı ve üstyapı projeleri, arazi kontrolü ile bunlara

ilişkin altyapı ve üstyapı yapım işlerinin kontrolü Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda baş-

vuru sahibince belirlenen müşavir firma tarafından yapılır.

İzin ve ruhsatlar

MADDE 54 – (1) Başvuru sahibi tarafından hazırlattırılacak altyapı ve üstyapı projeleri

ve bunlarla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve de-

netimine tâbidir. Münferit yatırım yerlerindeki yatırımlar Bakanlık tarafından onaylanan ruhsat

ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.

(2) Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde

belirtilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 3572 sayılı İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Ka-

nun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlar çerçevesinde Ba-

kanlık tarafından verilir.

(3) ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli De-

ğildir” kararı verilerek yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında yatırımın tamamlanıp tesisin

üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar ilgili kurumlarca on

beş gün içinde verilir.

ONUNCU BÖLÜM

İhtisas Endüstri Bölgeleri

İhtisas endüstri bölgeleri

MADDE 55 – (1) Kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji sektörlerinden birini

kullanan ve araştırma geliştirmeye imkan tanıyan, bilişim teknolojisi, tıp teknolojisi ve tarımsal

endüstri gibi alanlarda faaliyet göstermek üzere ihtisas endüstri bölgeleri oluşturulabilir.

(2) İhtisas endüstri bölgelerinin kuruluş ve işletilmesi ile yararlanılacak teşvikler, diğer

endüstri bölgelerinde uygulanan usul ve esaslara tabidir.

(3) İhtisas endüstri bölgelerinin kurulması için başvuru, yer seçimi, Bölge ilanı, tüm

etüt plan ve projeler ile bunların uygulamaları, kontrolü, ödenek ve harcama usulleri diğer en-

düstri bölgelerindeki gibidir.
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ON BİRİNCİ BÖLÜM

Özel Endüstri Bölgesi

Başvuru

MADDE 56 – (1) Yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine

önerilen alanların, Kurulun değerlendirmesinin ardından Bakanlar Kurulunca özel endüstri böl-

gesi olarak ilan edilmesine karar verilebilir.

(2) Özel endüstri bölgesi talebinde bulunan başvuru sahibi, fizibilite raporunu hazırla-

yarak Bakanlığa başvurur. Başvuru yapılmasına ve tüm taahhütlerine ilişkin yönetim kurulu

kararı alınması zorunludur.

(3) Fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi duru-

munda yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu fizibilite raporunun uygun bulunmaması halinde

başvurunun uygun bulunmadığı başvuru sahibine bildirilir.

Başvuruda aranacak şartlar

MADDE 57 – (1) Özel endüstri bölgesi başvurularında;

a) Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunması durumunda, arazi alanının yüzellibin met-

rekareden büyük olması, kurulduğu dönemde geçerli olan imar plânları uyarınca gerekli izinleri

alarak faaliyete geçmiş olması ve yeni yapılacak yatırım yeri için en az ellibin metrekare tevsi

imkânının bulunması,

b) Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunmaması durumunda arazi alanının ikiyüzbin met-

rekareden büyük olması,

c) Gerçekleştirme süresi beş yılı geçmemek üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak

213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme ora-

nına göre güncellenmek kaydıyla en az 460.000.000 TL (dörtyüzaltmışmilyon Türk Lirası) tu-

tarında yeni yatırım taahhüdünün bulunması,

ç) Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişilerin, önerilen alanın en az %51’inin mülkiye-

tine ve/veya varsa süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip

olması,

şartları aranır.

(2) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tanımlanan şirketler topluluğu adına yapılan

başvurularda, birinci fıkrada yer alan şartların hakim ve bağlı şirketler tarafından müştereken

karşılanması mümkündür.

(3) Mevcut tesislerin üretim hatlarında teknik ve/veya ekonomik ömrünü tamamlamış

makine ve teçhizata uygun parçaların eklenmesi, mevcut makine ve teçhizatın yenileri ile de-

ğiştirilmesi ve benzeri modernizasyon yatırımları yeni yatırım taahhüdü kapsamında kabul

edilmez.

(4) Özel endüstri bölgesi ilan edilecek alanlarda yatırıma başlanmış ancak tamamlan-

mamış olan yatırımlar da yeni yatırım taahhüdü kapsamına alınır. Bu kapsamda taahhüt edilen

yatırımlara ait tesislerin yapı ruhsatlarının ilan tarihinden önce alınmış olması zorunludur.

(5) Yeni yatırım taahhüdü için gerekli beş yıllık süre; başvuru sahibinin mülkiyetinde

olan ve/veya irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip olduğu alanlarda Bölgenin ilan tari-

hinde, diğer alanlarda ise başvuru sahibi lehine irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma

izni verilmesinin ardından başlar.

9 Şubat 2018 – Sayı : 30327                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 25



(6) Üzerinde kurulu sanayi tesisi bulunan alanlara ilişkin başvuru dosyasında fizibilite

raporuna ilave olarak ilgili kurumca tasdikli imar planı ve mevcut yapılara ait yapı kullanma

izin belgelerinin bulunması zorunludur.

(7) Yeni yatırım taahhüdü olarak gösterilen ve inşası halen devam eden tesisler için ise

ilgili kurumca tasdikli imar planı ve yapılara ait yapı ruhsatlarının başvuru dosyasında yer al-

ması zorunludur.

Yer seçimi, kurul ve ilan

MADDE 58 – (1) Bakanlıkça uygun bulunan başvurular için; 6, 7, 8 ve 9 uncu mad-

delerde açıklandığı şekilde yer seçimi etüdü yapılır ve özet değerlendirme raporu hazırlanarak

Kurula sunulur.

(2) Önerilen alanın Kurul tarafından yatırıma uygun bulunması durumunda, ÇED mev-

zuatı uyarınca “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli Değildir” kararının alınmasının ar-

dından alanın, Bakanlar Kurulu kararı ile özel endüstri bölgesi olarak ilan edilmesine karar verilir.

(3) Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlar yatırım için gerekli olan sosyal, idari,

lojistik, ticari ve benzeri faaliyetler haricinde hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz.

Kamulaştırma, irtifak hakkı tesis edilmesi ve/veya kullanma izni verilmesi

MADDE 59 – (1) Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlarda başvuru sahibinin

mülkiyetinde olanlar dışında özel mülkiyete konu araziler bulunması halinde bu arazilerin Ba-

kanlıkça kamulaştırılmasının ardından Hazine adına tescili yapılır.

(2) Başvuru sahibi lehine, Kanunun 3 ve 4 üncü madde hükümleri de dikkate alınarak

bedelli ve/veya bedelsiz olarak Maliye Bakanlığınca kırk dokuz yıl süreyle irtifak hakkı tesis

edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise kırk dokuz yıl süreyle

kullanma izni verilir.

(3) Özel endüstri bölgesi ilanından önce yatırımcı başvuru sahibi lehine Hazineye ait

alanlar üzerinde tesis edilmiş irtifak hakları ve/veya Devletin hüküm veya tasarrufu altında bu-

lunan taşınmazlar üzerinde verilmiş kullanma izinleri korunarak, endüstri bölgelerine sağlanan

teşvikler çerçevesinde irtifak hakkı ve/veya kullanma izni süre ve bedelleri yatırımcı lehine

revize edilir.

(4) Tesis edilen irtifak hakkı ve/veya verilen kullanma izni, başvuru sahibinin talebi ve

Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda yatırımın devam etmesi şartı ile Maliye Bakanlığı ta-

rafından belirlenen koşullarla yenilenebilir.

Yönetim, işletme, denetim, gelir ve giderler

MADDE 60 – (1) Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanların yönetim ve işlet-

mesinden başvuru sahibi yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişiler sorumlu olur.

(2) Başvuru sahibinin faaliyet ve uygulamaları gerekli görülen durumlarda Bakanlık

tarafından denetlenir.

(3) Mücbir sebepler dışında verilen beş yıllık taahhüt süresi içerisinde yatırımın ger-

çekleşmemesi durumunda gecikmenin gerekçeleri Kurulca değerlendirilir ve gerekirse bu süre

bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl uzatılabilir. Verilen ek süre içerisinde taahhüdün ger-

çekleşmemesi halinde Kurulun uygun görüşü ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca

özel endüstri bölgesinin terkin edilmesine karar verilebilir.

Sayfa : 26                               RESMÎ GAZETE                                   9 Şubat 2018 – Sayı : 30327



(4) Başvuru sahibi, kendisine ve özel endüstri bölgesi içerisinde yer alan yatırımcıların
faaliyetlerine ilişkin verileri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

(5) Bölgenin yönetimi ve işletilmesine ilişkin giderlerden başvuru sahibi gerçek ya da
tüzel kişiler sorumludur.

(6) Özel endüstri bölgesi olarak ilan edilen alan sınırları içerisinde kalan, başvuru sa-
hibinin mülkiyetindeki araziler parseller halinde veya işletme binaları da yapılmak suretiyle
satılabilir veya kiraya verilebilir.

(7) İrtifak hakkı tesis edilen ve/veya kullanma izni verilen araziler, Maliye Bakanlığının
devir ve alt kiralamaya yönelik düzenlemeleri çerçevesinde ve her türlü sorumluluk kendisine
ait olmak üzere başvuru sahibi tarafından diğer yatırımcılara devredilebilir veya kiralanabilir.

(8) Başvuru sahibi, özel endüstri bölgesinde atık su, katı atık, toprak kirliliği, gürültü
ve hava kirliliği, tehlikeli tıbbi atık, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasalların yönetimi, yan-
gından korunma ve yangınla mücadele, acil durum planlarının hazırlanması ve koordinasyonu,
tahliye, ilk yardım ve acil tıbbi müdahale ile doğal afetler ve benzeri konularda ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışıp gerekli harcamaları yapar ve ilgili mevzuat çerçeve-
sinde önlemleri alır.

(9) Başvuru sahibi, özel endüstri bölgesi için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve
kullanma suyu, arıtma, doğal gaz, akaryakıt, ısıtma ve havalandırma, dağıtım şebekeleri, ka-
nalizasyon, Bölge içi yollar, ses ve veri iletişimi, bilişim hizmetleri ve benzeri hizmetlerin sağ-
lanması ve kesintisiz olarak sürmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde ça-
lışıp gerekli harcamaları yapar ve ilgili mevzuat çerçevesinde önlemleri alır.

Halihazır harita, imar ve parselasyon planları, altyapı ve üstyapı projeleri ve
uygulama

MADDE 61 – (1) Özel endüstri bölgesine ait halihazır harita, jeolojik-jeoteknik etüt
raporu, imar ve parselasyon planları Dördüncü Bölüm uyarınca başvuru sahibi tarafından ha-
zırlattırılarak Bakanlık tarafından onaylanır.

(2) Yeni yapılacak olan yatırımlarda özel endüstri bölgelerinin imar plânları ile bölge
içindeki parsel ifraz, tevhit, terk, ihdas ve benzeri imar uygulaması işlemleri başvuru sahibi
tarafından hazırlanarak Bakanlıkça onaylanır. Daha önce imar plânı onaylanmış olan yerlerde
ise gerekli görülmesi halinde mevcut plândan gelen haklar saklı kalmak kaydıyla imar plânları,
başvuru sahibi tarafından yeniden hazırlanarak Bakanlıkça onaylanabilir.

(3) Özel endüstri bölgesine ait altyapı ve üstyapı projeleri Bakanlıkça belirlenecek usul
ve esaslar çerçevesinde başvuru sahibi tarafından hazırlattırılır ve Bakanlık tarafından onayla-
nır. YG-AG elektrik, enerji nakil hattı, haberleşme ve doğal gaz projeleri, ilgili mevzuat kap-
samında yetkili kurum/kuruluşlarca onaylanmasını müteakip Bakanlık tarafından vize edilir.

(4) Özel endüstri bölgesi ile ilgili altyapı ve üstyapı yapım işleri başvuru sahibi ve diğer
yatırımcılar tarafından gerçekleştirilir.

(5) Özel endüstri bölgesindeki altyapı ve üstyapı projeleri, arazi kontrolü ile bunlara
ilişkin altyapı ve üstyapı inşaatı yapım işlerinin kontrolü Bakanlığın uygun görüşü doğrultu-
sunda başvuru sahibince belirlenen müşavir firma tarafından yapılır.

İzin ve ruhsatlar
MADDE 62 – (1) Özel endüstri bölgesi ilan edilen alanlarda yer alan ve daha önce

izin, onay ve ruhsatları alınmış yatırımların tüm izin, onay ve ruhsatları geçerliliğini korur.
Başvuru sahibi veya diğer yatırımcılar tarafından hazırlattırılan altyapı ve üstyapı projeleri ve
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bunlarla ilgili ruhsat ve izinler ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları Bakanlık onayı ve deneti-
mine tâbidir. Özel endüstri bölgeleri içerisinde gerçekleştirilecek yatırımlar Bakanlık tarafından
onaylanan ruhsat ve izinlere ilişkin harçlardan muaftır.

(2) Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni 3194 sayılı İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde

belirtilen hususlar çerçevesinde; işyeri açma ve çalışma ruhsatı ise 3572 sayılı İşyeri Açma ve

Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Ka-

nun ve bu Kanun kapsamında çıkarılan ilgili mevzuatta belirtilen hususlar çerçevesinde Ba-

kanlık tarafından verilir.

(3) ÇED mevzuatına tabi faaliyetlerden “ÇED Olumlu” kararı veya “ÇED Gerekli De-

ğildir” kararı verilerek yatırımı kabul edilen faaliyetler hakkında yatırımın tamamlanıp tesisin

üretime geçebilmesi için alınması gereken diğer izin, onay ve ruhsatlar ilgili kurumlarca on

beş gün içinde verilir.

(4) Özel endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen diğer yatırımcılar, yatırımcı baş-

vuru formunu doldurarak özel endüstri bölgesinin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu gerçek

veya tüzel kişiye başvurur. Özel endüstri bölgesinin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu gerçek

veya tüzel kişi, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde başvuru aşamasında hazır-

lanan fizibilite raporunda belirtilen sektörlerin birinde faaliyet göstermesi kaydıyla diğer yatı-

rımcıları belirler.

(5) Belirlenen yatırımcılar faaliyeti ile ilgili olarak ÇED mevzuatına göre hazırlanacak

raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunar. Raporun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal

tarihinden itibaren inceleme, değerlendirme ve nihai karar verme süresi iki aydır. Bu süreye

faaliyet sahibinin raporu düzeltmesi için tanınan süre dahil değildir. Faaliyet sahibi, düzeltilmesi

istenen raporu on beş gün içerisinde düzelterek Çevre ve Şehircilik Bakanlığına vermek zo-

rundadır.

ON İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 63 – (1) 16/12/2004 tarihli ve 25672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan En-

düstri Bölgeleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İlan edilmiş mevcut endüstri bölgelerinin durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/6/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve

Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deği-

şiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilan edilen endüstri bölgeleri,

Kanunun geçici 4 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde Ka-

nun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Mevcut endüstri bölgelerinin işletme

müdürlükleri yönetici şirketin kurulduğu tarihe kadar görevlerini sürdürürler.

Yürürlük

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 65 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN

VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; organize sanayi bölgelerinde yer alan par-

sellerin gerçek veya tüzel kişilere tamamen veya kısmen bedelsiz tahsisine ilişkin usul ve esas-

ları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki

organize sanayi bölgelerinde, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Ka-

nununun ek 3 üncü maddesinin öngördüğü istihdam sayısını sağlayacak yatırımlar için başvuru

koşulları, tahsislerde öncelik sırası, taahhütname alınması, yatırım koşulları, mücbir sebepler,

borçlardan mahsup işlemleri, ödemelerin durdurulması, ödemeye esas parsel bedellerinin tes-

piti, tapu kaydına konulacak şerh ve yatırımların denetlenmesi ile devredilen taşınmazların geri

alınmasına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Banka: Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

c) OSB: Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tahsis Koşulları

Parsel tahsisleri, başvuru ve istenecek belgeler

MADDE 5 – (1) Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerin mülkiyetindeki tahsis edilmemiş

parseller, OSB müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik

istihdam öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, bedeli Bakanlık tarafından

OSB’ye verilen kredilerden mahsup edilmek üzere, tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tah-

sis edilebilir.

(2) Planlı alanda kendi imkânları ile altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi

kullanmamış OSB’ler ile altyapı inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerde
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müteşebbis heyeti veya genel kurulunca karar alınması halinde, en az on kişilik istihdam ön-

gören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişilere, tahsis edilmemiş parsellerin tamamen veya

kısmen bedelsiz olarak tahsisi yapılabilir.

(3) Bakanlığa kredi borcu devam eden OSB’lerde 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü mad-

desinin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsis yapılan katılımcılar, OSB’ye müracaat etmeleri

ve müteşebbis heyet veya genel kurul kararı ile taleplerinin uygun bulunması halinde, sekizinci

maddede belirtilen asgari istihdam sayısını sağlamaları şartıyla tamamen veya kısmen bedelsiz

parsel tahsisinden yararlandırılabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında parsel tahsisi isteyen ve sekizinci maddede belirtilen

asgari istihdam sayısını öngören yatırımlara girişen gerçek veya tüzel kişiler EK-1’de yer alan

dilekçe ve EK-2’de yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak tahsisi talep edilen parselin bu-

lunduğu OSB’ye başvurur.

(5) Müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde OSB müteşebbis heyeti veya

genel kurulunun belirleyeceği prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca parsel tahsislerine

ilişkin karar alınır ve yatırımcılara bildirimde bulunulur. 

Tahsislerde öncelik sırası

MADDE 6 – (1) Parsel tahsisinde, gerçek veya tüzel kişiler arasında öncelik sırası; ya-

tırım tutarı, istihdam, ihracat ve yüksek teknoloji gibi faktörlere göre yönetim kurulunca belir-

lenir. Alınan kararlarda öncelik gerekçesine yer verilir.

Taahhütname alınması ve sözleşme düzenleme

MADDE 7 – (1) Parsel tahsisi uygun bulunan gerçek veya tüzel kişilerin EK-3’te yer

alan Yatırım Taahhütnamesini noter onaylı olarak OSB’ye vermesini müteakip yatırımcı ve

OSB arasında parsel tahsisine ilişkin EK 4-A/B’de yer alan Parsel Tahsis Sözleşmesi düzenle-

nir.

Yatırım koşulları

MADDE 8 – (1) Parsel tahsisi için başvuran gerçek veya tüzel kişilerin; 5.000 m2’ye

kadar olan parseller için en az 10, 5.000 m2’den büyük olup 10.000 m2’ye kadar olan parseller

için en az 20, 10.000 m2’den büyük olup 20.000 m2’ye kadar olan parseller için en az 30 ve

20.000 m2’den büyük parseller için ise en az 50 kişilik istihdam taahhüt etmesi gerekmektedir.

(2) Katılımcı, 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize

Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 108 inci maddesi kapsamındaki süre ve yatırım

şartları ile bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen asgari istihdam sayısını sağlayarak üretime

geçmek zorundadır. Ancak yatırımının yüzde seksenini tamamlamasına karşın üretime geçe-

meyen katılımcıların talebi üzerine OSB tarafından proje bazında en fazla bir yıla kadar ek

süre verilir.

Mücbir sebepler

MADDE 9 – (1) Karma OSB’lerde arıtma tesisleri hariç, ihtisas OSB’lerde ise arıtma

tesisleri dahil olmak üzere altyapı yatırımlarının tamamlanamaması ve bu durumun katılımcının
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üretime geçmesine engel olduğunun OSB’ce karara bağlanması hali ile yangın, doğal afet, kıs-

mi ve genel seferberlik halleri mücbir sebep olarak kabul edilir. Bu durumda bu Yönetmeliğin

8 inci maddesinde belirtilen süre ve yatırım şartları, mücbir sebebin sona erdiği tarihten itibaren

dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mahsup ve Ödeme İşlemleri

Borçlardan mahsup işlemleri ve bedel ödemesi için başvuru

MADDE 10 – (1) 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten

önce bedelli olarak tahsis edilmiş parsellerin mahsup işlemleri ile yeni tahsis edilecek parsel

bedellerinin mahsubu için ilgili OSB, taleplerini içeren müteşebbis heyet veya genel kurul ka-

rarı ile birlikte Bakanlığa elektronik ortamda başvurur.

(2) Başvuruya, her bir tahsis için EK-2’de yer alan Yatırım Bilgi Formu, EK-3’te yer

alan Yatırım Taahhütnamesi ve EK 4-A/B’de yer alan Parsel Tahsis Sözleşmesi eklenir.

(3) Bakanlık tarafından, ilgili OSB’nin toplam sanayi parsel alanı ve Banka tarafından

takip edilen kredi hesabı dikkate alınarak yapılacak mahsup işlemlerinden ilgili OSB’ye bilgi

verilir.

(4) Altyapı inşaatları tamamlanan ve Bakanlık kredisi kullanmamış OSB’ler ile altyapı

inşaatları tamamlanan ve kredi borcunu ödemiş olan OSB’lerde bu kapsamda tahsis edilen par-

sellerin bedelleri Bakanlıkça ödenir. Ödemeye ilişkin başvuru, bu maddenin ikinci fıkrasında

belirtilen belgelerle birlikte Bakanlığa elektronik ortamda yapılır.

Ödemelerin durdurulması

MADDE 11 – (1) Bakanlığa kredi borcu devam eden OSB’lerde müteşebbis heyet veya

genel kurulca karar alınması halinde, 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin yürürlüğe

girdiği tarihten önce bedelli olarak tahsis edilmiş parseller için ödemeler durdurulur. Ancak

tahsis bedeline ilişkin vadesi geçen borcu bulunan katılımcılar, borçlarını OSB’nin arsa satışları

hesabına yatırmak zorundadır.

Mahsup işlemleri

MADDE 12 – (1) Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlarda; ödemeleri durdurulan

parsellerin 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin yürürlüğe giriş tarihindeki, yeni tahsis

edilecek parsellerin ise tahsis tarihindeki bedelleri, Bankanın ilgili OSB’ye Bakanlık tarafından

kullandırılmış bulunan kredilere ait anapara ve faizlerinin tutulduğu ilgili yıl borçlu cari hesap

bakiyesinin, toplam sanayi alanına bölünmesi suretiyle bulunacak yılı metrekare fiyatı ile tahsis

edilen parsellerin alanının çarpımı yöntemiyle hesaplanır.

(2) Altyapı yatırımları devam eden OSB’lerde 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü madde-

sinin uygulama süresi içinde kullandırılan kredi tutarı ve ihalesi yapılan altyapı yatırımları için

mahsup işlemleri; her yıl 31 Aralık tarihi itibarıyla borçlu cari hesap bakiyesine ilave edilen

yılı kredi kullanımı ile anapara taksit ve faizlerinin toplamının toplam sanayi alanına bölünmesi

ile bulunacak yılı metrekare fiyatı ile tahsis edilen parsellerin alanının çarpımı neticesi bulunan
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bedelin Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlardaki kısmının alınması yoluyla hesaplanan

bedelden, bir önceki yıl mahsup edilen bedelin düşülmesi ile yeniden hesaplanacak bedelin

mahsubu yapılmak suretiyle 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin yürürlük süresi içeri-

sinde ihalesi yapılan altyapı yatırımlarına ilişkin kredilendirilmenin bittiği tarihe kadar devam

eder.

(3) 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce altyapısı

tamamlanmış OSB’lerde mahsup işlemleri, 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin uygu-

lama süresince devam eder.

Ödemeye esas parsel bedellerinin tespiti

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde tahsis

edilen parsellerin bedelleri OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki kamulaştırma, altyapı inşaatı ve

arıtma tesisi maliyetinden oluşan harcamaları ile Bakanlıkça benzer işlerdeki kredi maliyetleri

mukayese edilmek suretiyle tespit edilen en düşük tutarın toplam sanayi alanına bölünmesi ile

elde edilen yılı metrekare fiyatı ile tahsis edilen parsellerin alanının çarpımı neticesi bulunan

bedelin Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen oranlardaki kısmının alınması yoluyla hesaplanan

bedel, OSB’ye Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten ödenir.

(2) Bakanlık kredisi ile tamamlanan ve kredi borcunu tahsis ettiği parsellerden elde et-

tiği gelirle geri ödeyen OSB’ler, 4562 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin uygulama süre-

since yapılacak tahsisler için bedel talebinde bulunamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tapu Devri

Tapu kaydına konulacak şerh

MADDE 14 – (1) Tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilen parselde üretime ge-

çilmeden tapu talep edilmesi halinde; yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması şartıyla,

tapu kütüğünün beyanlar hanesine devir işlemi sırasında aşağıdaki şerh konulur:

a) 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun ek 3 üncü

maddesine göre, işbu taşınmazı devralan gerçek veya tüzel kişiler, söz konusu Kanun ve bu

Kanunun uygulanması ile ilgili çıkarılan Yönetmelik ile Yatırım Taahhütnamesinde belirtilen

devir amaç ve koşullarına uymak zorundadır. Bu şerh kaldırılmadığı sürece taşınmaz hiçbir

şekilde başkalarına devredilemez, ipotek edilemez, teminat verilemez. İflas ve konkordato ile

diğer ayni ve şahsi haklara da konu edilemez.

Tapudaki şerhin kaldırılması

MADDE 15 – (1) 4562 sayılı Kanun, bu Yönetmelik, Organize Sanayi Bölgeleri Uy-

gulama Yönetmeliği, Yatırım Taahhütnamesi ve Parsel Tahsis Sözleşmesindeki şartlara uygun

olarak yapılan yatırımın işyeri açma ve çalışma ruhsatının alınmasını müteakip, bu Yönetme-

liğin 8 inci maddesinde belirlenen istihdam ile üç ay üretim yapmasından sonra katılımcılar,

tahsisi yapan OSB’den tapu kayıtlarındaki şerhin kaldırılmasını isteyebilir.
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(2) OSB’ce yapılan inceleme ve denetim sonucunda şartlara uyulduğunun anlaşılması

halinde, ilgili OSB’nin talebi üzerine ve Bakanlığın müsaadesi ile OSB tarafından tapu kayıt-

larından şerh kaldırılır.

Devredilen taşınmazın tahliyesi, geri alınması ve mahsupların iptali

MADDE 16 – (1) Katılımcının, 4562 sayılı Kanuna, bu Yönetmeliğe, Organize Sanayi

Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğine, Yatırım Taahhütnamesi ve Parsel Tahsis Sözleşmesindeki

şartlara uymadığının veya mücbir sebepler hariç öngörülen sürede yatırımı tamamlamadığının

tespiti halinde, herhangi bir yargı kararı aranmaksızın parsel tahsisi iptal edilir. Bu durumda

taşınmazın üzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel öden-

meksizin OSB’ye intikal eder, bundan dolayı adına tahsis yapılan kişiler veya üçüncü kişilerce

herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz. Ancak öngörülen sürede yatırımın en az yüzde elli-

sinin gerçekleştirilmesi halinde yatırımın bedeli, yeni katılımcı tarafından önceki katılımcıya

ödenir.  Bu ödeme, OSB’ce sağlanır.

(2) Parsel tahsisi iptal edildiğinde, otuz gün içinde aynı parsel bir başka katılımcıya

tahsis edilebilir. Bu değişiklik Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir. Ancak bu süre içinde

bir başka katılımcıya tahsis edilemeyen parsel için yapılan mahsup veya ödeme, OSB’nin bil-

dirimi üzerine veya re’sen, Bakanlık tarafından iptal edilir. Bakanlık kredisi kullanmamış veya

kredi borcunu ödemiş olan OSB’lere parsel tahsisi kapsamında yapılan ödeme, parsel tahsisinin

iptali halinde Bakanlığa elektronik ortamda bilgi verilerek,  OSB tarafından genel bütçeye gelir

kaydedilmek üzere Bakanlık Merkez Saymanlığının Merkez Bankasındaki cari hesabına iptali

takip eden ilk iş gününde iade edilir. İptale ilişkin meblağın OSB tarafından yatırılmadığının

tespiti halinde tahsisin iptali tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için 21/7/1953 tarihli

ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde be-

lirtilen oranlarda gecikme zammı da uygulanmak suretiyle Bakanlık Merkez Saymanlığının

Merkez Bankasındaki cari hesabına iade edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 17 – (1) Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde en az on kişilik istihdam şartı aran-

maz.

(2) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yö-

netmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumundan:
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılarının mes-

leğe alınmalarını, yetiştirilmelerini, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığına atanmalarına ilişkin
usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Uzman ve Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve
sorumluluklarını düzenler.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun ek 41 inci maddesi ile 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanununun 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
b) Birim Yöneticisi: Daire başkanı ve üstü yöneticiyi,
c) Daire Başkanlığı: İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığını,
ç) Giriş sınavı: Kişisel verileri koruma uzman yardımcılığı kadrolarına atanacakların

seçimi için yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavı,
d) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,
e) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
f) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, 
g) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini, 
ğ) Uzman: Kişisel Verileri Koruma Uzmanını,
h) Uzman Yardımcısı: Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısını,
ı) Tez: Bu Yönetmelik çerçevesinde hazırlanacak uzmanlık tezlerini,
i) Yeterlik sınavı: Kişisel verileri koruma uzmanlığı yeterlik sınavını,
j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı, Atanma,

Eğitim ve Yetiştirilme

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Uzman yardımcılığı giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı

veya sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.
(2) Özel yarışma sınavının yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınav şeklinde ya-

pılmasına Kurul tarafından karar verilir. Giriş sınavının sadece sözlü sınavdan oluşmasına karar
verilmesi halinde bu Yönetmeliğin yazılı sınava ilişkin hükümleri uygulanmaz.

(3) Yazılı sınava, atama yapılacak kadro sayısının en çok yirmi katı kadar adayın baş-
vurusu kabul edilir.

(4) Sözlü sınava, yetmiş puandan az olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlanarak
ilân edilen her KPSS puan türünde başvuran adaylardan veya yazılı sınavda başarılı olanlardan,
atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday çağrılır. Sınavlarda son sıradaki
aday ile eşit puan alan diğer adayların da başvuruları kabul edilir.

(5) Yazılı sınav, test usulü veya klasik usulde yapılabilir. Yazılı sınav, Milli Eğitim Ba-
kanlığına, TODAİE’ye, üniversitelere veya ÖSYM’ye yaptırılır.
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(6) Yazılı sınava başvuruda istenecek bilgi ve belgeler, başvuru sırasında adaylardan
alınacak sınav bedeli, sınav yerleri, soruların konulara göre dağılımı, sınavın yürütülmesinde
gözetilecek hususlar, sınavın tarihi ve süresi, kazananların belirlenmesi ve yerleştirmeye ilişkin
hususlar, sınav ve yerleştirme sonuçlarının Kuruma, adaylara bildirilmesi, açıklanması ve itiraz
ile diğer hususlar Kurum ile Milli Eğitim Bakanlığı, TODAİE, üniversiteler veya ÖSYM ara-
sında yapılacak protokolle belirlenir.

Giriş sınavı duyurusu
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının başvuru şartları, tarihleri ve yeri, başvuruda istenen

belgeler, atama yapılacak kadro sayısı, gerek görülmesi halinde öğrenim alanları itibarıyla ara-
nacak KPSS puan türleri, taban puanları ve sınava çağrılacak aday sayısı ile sınav şekli ve sı-
nava ilişkin diğer hususlar ilk başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de, Ku-
rumun internet sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı internet adresinde yayımlanmak sure-
tiyle duyurulur.

Başvuru şartları
MADDE 6 – (1) Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır.
(2) Yarışma sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel

şartları taşımak.
b) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış KPSS’den, yarışma sınavı du-

yurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olmak.
c) Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre;
1) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren sosyal bilimler alanında siyasal bilgiler, ikti-

sadi ve idari bilimler, iktisat, hukuk ve işletme fakültelerinden ya da sayılan fakültelerde yer
alan denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurum-
larından mezun olmak.

2) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakültelerin; mühendislik alanında elektronik,
elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, bilgisayar, bilişim sistemleri mühen-
disliği bölümleri ve fakültelerin istatistik bölümlerinden ya da sayılan bölümlerin denkliği Yük-
seköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun ol-
mak.

ç) Kurum tarafından gerekli görüldüğü takdirde, başvuru tarihi itibariyle son beş yıl
içinde YDS’den veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak.

d) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-
durmamış olmak.

Başvuruda istenecek belgeler ve başvuru şekli
MADDE 7 – (1) Yarışma sınavına katılabilmek için ilânda belirtilen süre içinde elek-

tronik ortamda doldurulacak Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Baş-
vuru Formu ile birlikte aşağıda yer alan belgelerin sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Kuruma
şahsen veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekir:

a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı.
b) Yabancı dil puanını beyan edecekler için sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
c) Yükseköğrenim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca

onaylanmış örneği. 
ç) Üç adet vesikalık fotoğraf.
(2) Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olan adayların diploma denkliğinin

Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya Kurumca onaylı ör-
neğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir.
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Giriş sınavına katılacakların tespit edilmesi 
MADDE 8 – (1) Giriş sınavına süresi içinde başvuran adayların başvuruları incelenerek

adaylarda aranılan şartların mevcut olup olmadığı Daire Başkanlığı tarafından tespit edilir. Dai-
re Başkanlığınca, aranılan şartları taşıyan adaylar 4 üncü maddede belirtilen usule göre sırala-
maya tabi tutulur. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Kurumun internet sitesinde
ilan edilir.

Sınav Komisyonu
MADDE 9 – (1) Giriş sınavlarının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve

sözlü sınava itirazların incelenerek karara bağlanması ile ilgili çalışmalar, Sınav Komisyonu
tarafından yapılır. 

(2) Kurul tarafından belirlenecek Sınav Komisyonu, biri başkan olmak üzere beş üyeden
oluşur. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle Sınav Komisyonuna katılamamaları hâlinde, tespit
sırasına göre çalışmalara katılmak üzere ayrıca iki yedek üye belirlenir. Gerek görüldüğünde,
en çok iki üye, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları arasından seçilebilir. 

(3) Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.
(4) Giriş Sınav Komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü

dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile evlatlıklarının katıldıkları sınavlarda
görev alamazlar. Bu durumda olanların yerine yedek üyelerden görevlendirme yapılır. 

(5) Komisyonun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.
Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav Milli Eğitim Bakanlığı, TODAİE, üniversiteler veya

ÖSYM tarafından yapılır. Yazılı sınav, genel kültür ve genel yetenek ile ihtiyaç duyulan uz-
manlık alan bilgisi konularından oluşur. Yazılı sınav, test ve/veya klasik usulde yapılır. 

(2) Sınav sorularının yüzde 30’unu genel kültür ve genel yetenek, yüzde 70’ini alan
bilgisi oluşturur.

(3) Yazılı sınav konuları, uzmanlık alanları dikkate alınmak suretiyle aşağıda sayılan
konular arasından ve/veya adayların öğrenim dalına ilişkin bilgi düzeyinin tespitine yönelik
konulardan Sınav Komisyonu tarafından seçilerek belirlenir:

a) Genel kültür ve genel yetenek.
b) Kişisel verilerin korunması ile ilgili mevzuat: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

ve diğer düzenlemeler, kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası mevzuat ve uygulama-
lar.

c) Ayrıca 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde belir-
tilen bölümlerden mezun olanlar için yazılı sınav aşağıdaki konuları da kapsayacak şekilde ya-
pılır:

1) Mikro ve makro iktisat.
2) İktisat politikası.
3) Türkiye ekonomisi.
4) Uluslararası iktisat.
5) Kamu maliyesi.
6) Türk vergi sisteminin genel esasları.
7) Maliye politikası.
8) Anayasa hukuku.
9) İdare hukuku ve idari yargılama hukuku.
10) Ceza hukuku.
11) Medeni hukuk. 
12) Ticaret hukuku.
13) Borçlar hukuku.
14) Personel yönetimi.
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15) Uluslararası İlişkiler ve Siyasi Tarih Grubu: Uluslararası ilişkiler, uluslararası ku-
ruluşlar, Türk dış politikası, siyasi tarih.

ç) Ayrıca 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde belir-
tilen bölümlerden mezun olanlar için yazılı sınav aşağıdaki konuları da kapsayacak şekilde ya-
pılır:

1) Temel bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme.
2) Bilişim teknolojilerinde temel kavramlar (bilgisayar teknolojileri kavramları, temel

bilgisayar ağları ve internet, temel bilgi güvenliği, temel veri tabanı).
3) Yöneylem araştırması, proje yönetimi, simülasyon, rassal modeller.
4) Olasılık, İstatistik.
5) Finansal matematik, maliyet muhasebesi; üstel ve logaritmik fonksiyonlar, diziler,

seriler, türev, integral, lineer cebir, diferansiyel denklemler ve bu konuların iktisadi uygulama-
ları.

6) Yönetim bilişim sistemleri, yönetim ve organizasyon.
7) Yazılım mühendisliği, veri tabanı yönetim sistemleri, veri yapıları ve algoritmalar,

bilgisayar ağları ve internet, bilgi güvenliği, işletim sistemleri.
8) Elektronik devreler, sayısal mantık tasarımı, mikro işlemciler, haberleşme, sinyaller

ve sistemler.
(4) Yazılı sınavda soruların konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye

tabi tutulacağına sınav duyurusunda yer verilir.
(5) Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere en yüksek puandan başlanarak

giriş sınavı duyurusunda belirtilen kadronun dört katına kadar aday sözlü sınava girme hakkını
kazanır. Yapılan sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip diğer adaylar da
sözlü sınava çağrılır.

(6) Yazılı sınav sonuçları Kurumun ve protokol imzalanmış kurumların internet site-
sinde sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde ilân edilir.

Sözlü sınav
MADDE 11 – (1) Sözlü sınav Kurum tarafından yapılır. Sözlü sınavın yeri, günü ve

saati ile sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde ilân edilir. Adaylara ayrıca bir
tebligat yapılmaz.

(2) Sözlü sınavda adaylar, Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı
Değerlendirme Formu üzerinden;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(3) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından birinci fıkranın (a) bendi için 50, diğer bent-

lerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için alınan
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

(4) Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
(5) Sözlü sınavda başarılı olanlar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak su-

retiyle Kurumun internet sitesinde ilân edilir.
Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi
MADDE 12 – (1) Yarışma sınavları sonucu puanı en yüksek adaydan başlanarak her

bir alan için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek
aday belirlenir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilân tarihini takip eden 6 ay için ge-
çerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
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(2) Sözlü sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yazılı sınav yapılmışsa yazılı sınav
puanı, yabancı dil puanı, KPSS puanı, diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Yarışma sınavı sonuçlarına itiraz
MADDE 13 – (1) Adaylar, sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler.
(2) Yazılı sınav sonucuna itirazlar sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç

10 iş günü içinde yazılı sınavı yapan Kuruma yapılır.
(3) Sözlü sınav sonucuna ilişkin itirazlar ise sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren

en geç 5 iş günü içinde Kuruma yapılır. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sınav komisyonu ta-
rafından en geç 5 iş günü içinde değerlendirilir ve sonucu yazılı olarak ilgiliye bildirilir.

Ataması yapılacaklardan istenilecek belgeler
MADDE 14 – (1) Sınavda başarılı olan adaylar;
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmadığına

dair yazılı beyanını,
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
ç) Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğrafını,
sınav sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden on gün içerisinde Kuruma teslim ederler.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak

atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler
ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygu-
lanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcılığına atanma
MADDE 15 – (1) Giriş sınavını kazananların atama işlemleri, ilgisine göre güvenlik

soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olması kaydıyla 657 sayılı Kanun hükümlerine
göre yapılır. Süresi içinde belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(2) Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama işlemlerinin yapılması için müracaat et-
meyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Yarışma sınavında başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ata-
ması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşı-
lanların yerlerine sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içerisinde yedek adayların ataması
puan üstünlüğüne göre yapılır. 

Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmeleri
MADDE 16 – (1) Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Bu süre içinde aylıksız

izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yardımcılık süreleri, ayrı kal-
dıkları süre kadar uzatılır.

(2) Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın
gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı
sıra;

a) Kurumun teşkilât yapısı, görevleri ve çalışma usûl ve esasları hakkında bilgi ve tec-
rübe kazanmaya,

b) Kurumun hizmet sahasına giren konulara ilişkin mevzuata ve bu mevzuatın uygu-
lanmasına ilişkin bilgi ve becerileri kazanmaya,

c) Yazışma, rapor yazma, inceleme ve araştırma teknikleri konularında gerekli bilgi ve
yeteneği kazanmaya,

ç) Meslekî konularda ilmî ve teknik çalışma ve araştırma alışkanlığını kazanmaya,
d) Meslekî yabancı dil bilgisini geliştirmeye,
e) Kurumun hizmet sahası ile ilgili olarak, ulusal ve uluslararası konferans, seminer ve

eğitim programlarına iştirake ve temsil kabiliyetini geliştirmeye,
yönelik çalışmalarda bulunurlar.
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(3) Uzman yardımcılarının eğitimi ve yetiştirilmelerinde 657 sayılı Kanun ile 21/2/1983
tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Ye-
tiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlığa Atanma

Uzmanlığa atanabilmek için aranan şartlar 
MADDE 17 – (1) Uzman yardımcıları; 
a) Uzman yardımcısı olarak aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izin-

leri hariç en az üç yıl çalışmış olması, 
b) Hazırlayacakları uzmanlık tezinin kabul edilmesi, 
c) Yeterlik sınavında başarılı olması, 
ç) Yeterlik sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl

içerisinde alınmış bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından
bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin ibraz edil-
mesi

şartıyla uzman olarak atanmaya hak kazanırlar. 
(2) Uzmanlık tezi ve yeterlik sınavına ilişkin hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülür.
Tez jürisi ve görevleri
MADDE 18 – (1) Tez Jürisi, tez savunmasını gerçekleştirmek üzere, bir Kurul üyesinin

başkanlığında, uzman yardımcısının tez danışmanı ile birim yöneticileri, uzmanları ve öğretim
üyeleri arasından Kurul tarafından belirlenen beş asıl üyeden oluşur. En çok iki üye yüksek
öğretim kurumları öğretim üyeleri arasından seçilebilir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle sa-
vunma komisyonuna katılamamaları hâlinde, tespit sırasına göre çalışmalara katılmak üzere
ayrıca iki yedek üye belirlenir. 

(2) Tez jürisi, tezi değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile
karar alır.

Tez konusunun belirlenmesi ve tez hazırlama
MADDE 19 – (1) Daire Başkanlığı tarafından diğer birimlerin görüşleri de alınmak

kaydıyla Kurumun ihtiyaçlarına göre tez konuları listesi oluşturulur ve Kurulun onayına sunu-
lur. 

(2) Başkan, tez konuları listesinden uzman yardımcısının tercih ettiği üç konudan birini
en geç ikinci yılın sonunda belirler.

(3) Tez; öğretim üyesi, birim yöneticisi veya uzmanlar arasından Başkan tarafından se-
çilecek tez danışmanının gözetiminde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır.

(4) Belirlenen tez konusu ilk bir ay içinde, uzman yardımcısının talebi ve birim amirinin
uygun görmesi hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir. Tez konusunun değişti-
rilmesi tezin teslim süresini uzatmaz.

(5) Hazırlanacak tezin uzman yardımcısının görüş, değerlendirme ve önerilerini içeren
bilimsel çalışma etiğine uygun özgün bir eser olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans,
doktora tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış, incelenip savunulmamış ve
kullanılmamış olması gerekir. Aksi durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hak-
kında disiplin hükümleri ve cezaî işlemler uygulanır.

(6) Tez; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere
adaylıkta geçen süre dâhil üç yıl içerisinde hazırlanır.

(7) Tez çalışması, yapılacak bir protokol çerçevesinde bir yükseköğretim kurumunda
da yaptırılabilir.
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Tezin teslimi
MADDE 20 – (1) Uzman yardımcısı tez konusunun kesinleşmesini takip eden en geç

bir yılın sonunda hazırladığı tez ve tez danışmanının değerlendirme raporunu, on iş günü içinde
tez jürisindeki üye sayısı kadar çoğaltarak bağlı olduğu birim amirine teslim eder. Birim amir-
leri tezleri beş iş günü içinde Daire Başkanlığına gönderir ve Başkanlık en kısa sürede jüri üye-
lerine teslim eder.

(2) Süresi içinde tezlerini sunamayan uzman yardımcılarına altı ayı aşmamak üzere ila-
ve süre verilir.

Tezin değerlendirilmesi ve kabulü
MADDE 21 – (1) Tez jürisi, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içinde inceler. Tezi uygun

görülen uzman yardımcısı tezini savunmak üzere bir ay içerisinde çağrılır. 
(2) Uzman yardımcısı tez jürisi önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile il-

gili soruları cevaplandırır.
(3) Uzman yardımcısının sözlü savunmasından sonra tez jürisi üyeleri oylarını başarılı

veya başarısız şeklinde kullanır ve karar oy çokluğu ile alınır.
(4) Tezini teslim ettiği halde geçerli bir mazereti nedeniyle tez savunmasına girememiş

olan uzman yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın
savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezin kabul edilmemesi
MADDE 22 – (1) Tez jürisi tarafından tezi başarısız kabul edilen uzman yardımcılarına

tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Bu süre sonunda tezini teslim etmeyen, savunmayan veya ikinci defa tezi başarısız kabul edi-
lenler hakkında 26 ncı madde hükmü uygulanır.

Yeterlik Sınavı Komisyonu
MADDE 23 – (1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, bir Kurul üyesinin başkanlığında, birim

yöneticileri ve uzmanları ile öğretim üyeleri arasından Kurul tarafından belirlenen beş asıl üye-
den oluşur. Aynı usulle başkan ve üyelerin yedekleri de seçilir.

(2) Yeterlik Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır. Kurulun sekretarya hizmetleri
Daire Başkanlığınca yürütülür.

Yeterlik sınavına giriş şartı ve yeterlik sınavı
MADDE 24 – (1) Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç

olmak üzere uzman yardımcılığında fiilen en az üç yıl görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı
kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

(2) Yeterlik sınavı, Kurum tarafından uygun görülen yer ve tarihte yazılı olarak yapılır.
(3) Yeterlik sınavı, Komisyonca belirlenen Kurumun görev alanına giren ve sınavdan

en az iki ay önce ilan edilen konulardan yapılır. Sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
alanlar başarılı sayılır.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde
geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı
verilir.

Uzmanlığa atama
MADDE 25 – (1) Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve yeterlik

sınavı tarihinde geçerli olan veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde alınmış
bulunan YDS’den asgari (C) düzeyinde puanın veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi ibraz edenler uzmanlığa atanır. 

Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
MADDE 26 – (1) Uzman yardımcılarından;
a) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de

kabul edilmeyenler,
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b) İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayan-
lar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,
Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Görev ve sorumluluk
MADDE 27 – (1) Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Görevlendirildikleri birimin iş ve işlemlerini yürütmek.
b) Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksa-

dıyla araştırma ve incelemeler yapmak.
c) İlgili mevzuatın Kuruma verdiği görevlerin ifası amacıyla yürürlüğe konulan ikincil

düzenlemeler ile alınan Kurul kararlarının uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve sonu-
cunda tesis edilecek işlemler ve uygulamalarla ilgili öneriler geliştirmek, yapılacak işler ve alı-
nacak tedbirlerle ilgili tekliflerde bulunmak. 

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Kurumca uygun görülecek
toplantı ve çalışmalara katılmak.

d) Kişisel verilerin korunması uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni
stratejiler geliştirmek.

e) Kurumun hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak.

f) Kişisel verilerin korunması konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek
ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak.

g) Verilen görevleri mevzuat hükümleri çerçevesinde yerine getirmek.
(2) Uzman ve uzman yardımcıları, görevlerini ilgili birim yöneticisine bağlı olarak yü-

rütürler.
Yurt dışında eğitim
MADDE 28 – (1) Uzmanlar, 657 sayılı Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek
Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak,
meslekî bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları
şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir.

Yeniden atanma
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre uzman unvanını kazandıktan sonra

Kurumdaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp yeniden atanmak isteyenler, boş kadro ol-
ması şartıyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun,

6698 sayılı Kanun, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe
konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yö-
netmelik ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

Sayfa : 52                               RESMÎ GAZETE                                   9 Şubat 2018 – Sayı : 30327



TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

2018 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 4)

Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – (1) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrası uya-

rınca, engelliler için sağlık kurulu raporu düzenlemeye yetkili sağlık kurum veya kuruluşlarınca

verilen sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu tespit edilen ve özel eğitim

değerlendirme kurulları tarafından da eğitsel değerlendirme ve tanılamaları yapılarak 8/2/2007

tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okulları

ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimini almaları uygun görülen

görme, işitme, dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli bireyleri kapsayan

eğitim giderlerinin her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen tutarının, Millî Eğitim Bakanlığı

bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanması amaçlanmaktadır.

Dayanak 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Destek eğitim giderleri 

MADDE 3 – (1) Engelli bireylerin destek eğitim giderlerinin bütçeden karşılanacak

kısmına ilişkin olarak aşağıdaki hususlara uyulur:

a) 5580 sayılı Kanun kapsamında açılan özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabi-

litasyon merkezlerinde engelli bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı;

katma değer vergisi hariç olmak üzere bireysel eğitim için aylık 545 TL, grup eğitimi için aylık

153 TL olarak belirlenmiştir. 

b) Belirlenen tutarlar, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten,

bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanır. 

c) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığınca yapılacak düzenle-

meler esas alınır. 

Diğer hususlar 

MADDE 4 – (1) 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin ikinci

fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen eğitim hizmetini sunan veya yararlananların

gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda bu

tutarların, iki katı ve kanunî faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edileceği, bu fiillerin

özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tarafından tekrarı hâlinde, ay-

rıca kurum açma izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Yürürlük 

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

9 Şubat 2018 – Sayı : 30327                                   RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 53



YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/348 

Karar No : 2016/2 

5607 ve 4733 Sayılı Yasaya Muhalefet suçlarından mahkememizin yukarıda esas ve karar 

numarası yazılı 19.01.2016 tarihli ilamı ile Beraatine, sanıkta yakalanan eĢyaların 5237 sayılı 

TCK.nun 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine karar verilen Bayram ve Süreyya oğlu, 01.01.1971 

Gürcistan doğumlu Telman ALIEV tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar, katılan 

Gümrük ve Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu vekilleri tarafından verilen temyiz 

dilekçeleri tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

sanığın yokluğunda karar verilenler yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde 

Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememiz kaleminde tutulacak bir tutanak veya en yakın yer 

Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile baĢvurmak suretiyle temyiz yasa yolu kabil olarak 

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 368 

—— •• —— 
Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2017/1055 

Suç : Vergi Usul Kanuna Muhalefet 

Suç T. : 2009, 2010 

Sanık : Murat KUN (Ġsmet oğlu Esma’dan olma 03/01/1975 doğumlu) Nadir Nadi 

Caddesi No: 17 Tepeköylü ĠĢm. K. 4/402 Konak/Ġzmir adresinde ikamet 

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ġzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

10/09/2014 gün ve 2012/483 E., 2014/591 K. sayılı hükmün sanık Murat KUN ve hazine vekili 

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

maddesine eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı 

tebliğnamesinin sanığın tebliği gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat 

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

Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının BOZMA isteyen 21/01/2017 gün ve 2014/379659 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 1208/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

FĠTRE VE ZEKAT ZARFI SATIN ALINACAKTIR 

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından: 

1 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı’nın ihtiyacı olan 2.000.000 adet fitre zarfı ile 

1.000.000 adet zekat zarfı alımı 26 ġubat 2018 Pazartesi günü saat: 14.30’da kapalı teklif alma 

usulüyle ihale edilecektir. 

2 - Ġstekliler Ģartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 

saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA) 

Malzeme Yönetimi Direktörlüğüne vereceklerdir. 

3 - Ġstekliler bu iĢe ait Ģartnameyi 250,00.-TL karĢılığında yukarıda belirtilen adresten 

temin edebilirler. 

4 - Türk Hava Kurumu Genel BaĢkanlığı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: (0 312) 310 48 40/263-274-363 1278/1-1 
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MÜLKĠYETĠ BELEDĠYEMĠZE AĠT AYDINLIK MAHALLESĠNDE BULUNAN ĠġYERĠ 

KOMPLEKSĠ KĠRAYA VERĠLECEKTĠR 

İslahiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden: 

1 - ĠHALENĠN KONUSU: 

Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlçemiz Aydınlık Mahallesi Gaziantep Bulvarı No: 1 bulunan 

iĢyeri kompleksinin 10 yıllığına kadar kiraya verilmesi binanın, mevcut donanımları ile ekli 

Ģartname hükümlerine göre iĢletilmesi iĢidir. 

2 - YAPILACAK ĠġĠN SÜRESĠ: 

SözleĢme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile yapılacaktır.  

3 - MUHAMMEN BEDEL: 

Ġhale konusu iĢ, aylık K.D.V. hariç 20.500,00.-TL (Yirmi bin beĢyüz Türk lirası) olmak 

üzere, 10 yıllık toplam muhammen bedeli K.D.V. hariç 2.460.000,00.-TL (Ġki milyon Dört 

yüzatmıĢbin Türk lirası)’dır. 

4 - ĠHALENĠN YAPILIġ ġEKLĠ: 

Ġhale konusu iĢ, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Yasasının 35 maddeleri gereğince Kapalı Teklif 

usulü artırma suretiyle ihale yapılacaktır. 

5 - ĠHALE ġARTNAMESĠNĠN TEMĠNĠ ve BEDELĠ: 

Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler ihale Ģartnamesini 500,00.-TL karĢılığında 

Belediyemiz Ġhale Alım Satım ġube Müdürlüğünden temin edebilirler.  

6 - GEÇĠCĠ TEMĠNAT MĠKTARI: 

Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek ve tüzel kiĢiler, yukarıda belirtilen yerin 10 yıllık 

muhammen bedeli olan 2.460.000,00.-TL’nin % 3 geçici teminatı 73.800,00.-TL’dir. % 3 geçici 

teminatı Belediyemiz Veznesi ya da T. Deniz Bankan Ġslahiye ġubesi nezdindeki Belediyemize 

ait IBAN NO: TR 0013 4000 0111.5505 2000.03 nolu hesaba nakden yatırabilecek veya aynı 

miktar geçici teminatı limit dahili Banka Teminat Mektubu olarak Belediyemiz Ġhale Alım Satım 

ġube Müdürlüğüne vereceklerdir. 

7 - ĠHALENĠN SAATĠ, YERĠ ve EVRAKLARIN TESLĠM SÜRESĠ : 

Söz konusu yerin ihalesi 19 ġUBAT 2018 Pazartesi günü saat 14.00’da Ġslahiye 

Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda Ġhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklerin, aĢağıda istediğimiz belgelerle birlikte Ġhale Alım Satım ġube 

Müdürlüğüne en geç 19 ġUBAT 2018 Pazartesi günü Saat 12.00 kadar baĢvuruda bulunmaları 

gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan baĢvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

8 - ĠHALEYE GĠREBĠLME ġARTLARI: 

Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kiĢilerde aĢağıdaki 

Ģartlar aranır. 

A) Ġstekli gerçek kiĢi ise; 

a) Kanuni ikametgâhı olması, 

b) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi, varsa telefonunu bildirmesi, 

c) Vekâleten iĢtirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname, 

d) Ġhaleye iĢtirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname, 

e) Noterden tasdikli imza sirküleri, 

f) Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 

g) ġartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  
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h) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili 

Banka Geçici Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz 

tahviller de kabul edilir.) 

j) Ġslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2018 yılı) 

B) Ġstekli tüzel kiĢilik ise; 

a) Ġdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret Odasından veya diğer resmi makamdan Ģirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette 

olduğuna dair ihale yılı içinde alınmıĢ belge, 

b) ġirketin imza ve yetki sirkülerinin veya Ģirketin adına giriĢimde bulunacak (Ġhaleye 

girecek) kimse veya kimselerin bu Ģirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname, 

c) Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi,  

d) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka veya vezne alındı makbuzu ile Limit Dâhili 

Banka Geçici Teminat Mektubu, (Geçici teminat olarak Devlet Tahvili, Hazine Kefaletine haiz 

tahviller de kabul edilir.) 

e) Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sahifesi ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname  

f) ġartname bedelinin ödendiğine dair makbuz  

g) Ġslahiye Belediyesine borcu olmadığına dair belge (2018 yılı). 

Yukarıda belirtilen belgeler Kapalı Teklif usulüne göre hazırlanarak dosya içerisine 

konarak Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

Ġhaleye iĢtirak edeceklere duyurulur. 963/1-1 

—— • —— 
AFYON VE ERZĠNCAN FABRĠKA MÜDÜRLÜKLERĠ’NĠN ĠHTĠYACI OLAN 

11.950 KG ASCORBĠK ASĠT SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Mineralli Su ĠĢletmeleri Afyon ve Erzincan Fabrika Müdürlüklerinin 

Ġhtiyacı olan 11.950 kg ascorbik asit kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü FĠNANSBANK 

ANKARA ġUBE MÜDÜRLÜĞÜ TR48 0011 1000 0000 0037 3928 53 numaralı TL hesabına, 

125,00 TL + KDV yatırılarak temin edilebilir.  

Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 08 MART 2018 saat 11.00’a kadar Gazlıgöl Beldesi 

Fatih Mah. Kızılay sok. No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Türk Kızılayı 

Mineralli Su ĠĢletmeleri Koordinatörlüğü evrak birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - Ġhale Zarfı 08 MART 2018 günü saat 14.00’da Gazlıgöl Beldesi Fatih Mah. Kızılay Sok. 

No: 8/1 Ġhsaniye/AFYONKARAHĠSAR adresinde bulunan Fabrika Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 1268/1-1 

—— • —— 
YATIRIMCILARA DUYURU 

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: 

Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.’ye ait Fenerbahçe-KalamıĢ Yat Limanı’nın 

özelleĢtirilmesi ihalesinde 15/02/2018 olan son teklif verme tarihi 27/04/2018 olarak 

değiĢtirilmiĢtir. 

 T.C. BAġBAKANLIK 

 ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı 

 Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ/ANKARA/TÜRKĠYE 

 Tel: 0312 585 80 80,     Faks: 0312 585 83 07 

 www.oib.gov.tr 1281/1-1 
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2 ADET DIġ MEKAN LED EKRAN SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 2 adet 

DıĢ Mekan Led Ekran teknik Ģartnamesine ve Led çipler için istenilen Nichia, Cree, Everlight ve 

Nationstar markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartname, marka/model, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 19.02.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’te evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin ihtiyaç sahibi kuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve Led çipler için 

istenilen Nichia, Cree, Everlight ve Nationstar markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini 

müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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FELAKET KURTARMA MERKEZĠ VERĠ TABANI VE UYGULAMA SUNUCUSU 

DONANIMI VE YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim ġirketi Genel Müdürlüğü ihtiyacı Felaket 

Kurtarma Merkezi Veri Tabanı ve Uygulama Sunucusu Donanım ve Yazılımı teknik 

Ģartnamesine; ayrıca Veri Tabanı Yönetim Yazılımı teknik Ģartnamesine, Oracle markasına ve 

istenilen marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar 

listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, Ģartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, marka/modelleri, Ofis Ticari ġartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/02.2018 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin veri tabanı yönetim 

donanımının teknik Ģartnamesine; ayrıca veri tabanı yönetim yazılımının teknik Ģartnamesine, 

Oracle markasına ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 

olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan 

teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.  

8 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 
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HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikasından: 

BuharlaĢtırıcılara, borulu tip ısıtıcılara ve lojman sıcak su hatlarına ait boruların iç 

cidarlarındaki kirliliklerin basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi iĢi hizmet alımı ihalesi kapalı 

zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği 

kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık 

eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır:  

Ġhale Kayıt numarası  : 2018/49137 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ    TURHAL/TOKAT  

b) Telefon ve faks numarası : 356 2753530 - 356 2753539  

c) Elektronik posta adresi  : turhalseker@turkseker.gov.tr  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):  

2 - Ġhale Konusu Hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 66.712 adet boru, 42 metre kondansatör iniĢ boru hattı 

ve 60 metre lojman sıcak su hattının basınçlı su jeti 

makinesi ile temizlenmesi iĢi 

b) Yapılacağı yer : Turhal ġeker Fabrikası  

c) ĠĢin süresi  : ĠĢ yeri teslim tutanağının imzalanmasına müteakip 50 

takvim günü  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER FABRĠKASI 

b) Tarihi ve saati  : 22/02/2018 - 14.00  

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

6.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten satın alınabilir.  

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL ġEKER 

FABRĠKASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır.  

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEġ) takvim 

günüdür.  

11 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

Diğer hususlar: 

ĠHALE KONUSU HĠZMET ALIMI (CEZA VE YASAKLAMA HÜKÜMLERĠ HARĠÇ) 

4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU ĠLE 4735 SAYILI KAMU ĠHALE SÖZLEġMELERĠ 

KANUNUNA TABĠ DEĞĠLDĠR. 1186/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 101 

 

KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPTIRILACAKTIR 

Mamak Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden: 

TaĢınmaz No : 1 

Ġlçesi : Mamak 

Mahallesi : Fahri Korutürk Mahallesi  

Ada : 52628 Ada, 3 Parsel ve 52627 Ada, 2 Parsel  

Yüzölçümü : 13.859.25 

Ġmar Durumu : Emsal: 1,6, Hmax: Serbest 

ĠnĢaat Alanı : 33772.87 m2 

Muhammen Bedeli : 38.332.207,00.-TL 

Geçici Teminat :   1.150.000,00.-TL 

Yukarıda belirtilen taĢınmaz mal; avan projesi, idari ve teknik Ģartname hükümlerine 

uygun olarak; 27/02/2018 tarihinde ve saat: 10.00’da Mamak Belediyesi Encümen Toplantı 

Salonunda, 2886 sayılı Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre ―Kapalı Teklif Usulü‖ (Artırma) 

sureti ile Kat KarĢılığı Ġhalesi yapılacaktır. 

ĠHALEYE KATILABĠLME ġARTLARI: 

Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenecek 1.000,00.-TL’lik makbuz 

karĢılığı ihale Ģartnamesi ve diğer evrakları Mamak Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Planlama ve 

Yatırım ġube Müdürlüğü Yatırım ve Ġhale Amirliği’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte 

ücretsiz olarak da görülebilir. 

1 - Ġsteklilerin; Yapım ĠĢleri için Kapalı Teklif Usulü’ne, ihale Ģartnamesine, ek özel 

Ģartnameye, Yapım Tesis ve Onarım ĠĢleri Ġhalesine Katılma Yönetmeliğine ve 2’nci maddede adı 

geçen uygun bedel tebliği hükümlerine uygun baĢvuru dilekçesi ile birlikte; ihaleye katılmaya 

yeterli olup olamadıklarının tespiti için 27/02/2018 günü saat 10.00’a kadar örneğine uygun 

baĢvuru dilekçesi ile birlikte Mamak Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü’ne verilmesi 

gerekmektedir. 

2 - Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler: 

2.1. Kanuni ikametgâhı ve tebligat adresini gösteren belge (gerçek kiĢiler için 

muhtarlıktan alınmıĢ ikametgâh ilmühaberi, tüzel kiĢiler için adres bildirgesi). 

2.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi, 

2.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve sanayi Odasından veya benzeri 

makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması gereken tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge, (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerin bu tüzel kiĢiliğin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması 

gerekir.) 

2.2.3. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin 2.2.1. ve 2.2.2.maddedeki esaslara göre temin edecekleri belge,  

2.2.4. Ticaret Sicil Gazetesi, 

2.3. Ġmza sirküleri,  

2.3.1. Gerçek kiĢi olması halinde Noter tasdikli imza sirküleri,  
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2.3.2. Tüzel kiĢi olması halinde Tüzel kiĢiliğinin Noter tasdikli imza sirküleri, 

2.3.3. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi ve tüzel kiĢilerin 

her birinin 2.3.1. ve 2.3.2. deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

2.4. Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, 

2.5. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde Ģartnamedeki ekli örneğine uygun olarak 

noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi,(Ġhale üzerinde 

kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları Ġdare 

ile yapacakları ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. 

2.6. Ġhale ilanı tarihi itibarı ile vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesi’nden 

alınmıĢ belge, 

2.7. Ġhale ilanı tarihi itibarı ile SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta 

Müdürlüğü’nden alınmıĢ belge, 

2.8. Bu iĢin ilan tarihinden sonra temin edilmiĢ tarih, sayı ve banka kaĢesini ihtiva eden 

çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli, kullanılmamıĢ nakit kredisi ile kullanılmamıĢ teminat 

mektubu kredisini gösteren Banka Referans Mektubu, 

2.9. Mali Durum Bildirisi ve belgelerini, 

2.10. Yapı Araçları Taahhütnamesini, 

2.11. Teknik Personel Taahhütnamesini, 

2.12. Halen Taahhüdündeki ĠĢler Bildirisi ve belgelerini, 

2.13. Firmanın faaliyet süresi ile ilgili beyanı ve belgeleri, 

2.14. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını, 

2.15. ĠĢ yeri görme belgesini, 

2.16. Ġhale dokümanı dosya alındı belgesinin aslı, 

2.17. Ġhale ġartnamesi ve Özel ġartnamede istenilen diğer belgeler, 

2.18. Bayındırlık ve Ġskân Bakanlığı’nın 2017 Yılı Yapı YaklaĢık Maliyetleri Hakkındaki 

Tebliğde belirtilen B-III ve üzeri Gruplar veya A-XVIII grubu iĢleri tanımlı yapılara uygun ĠĢ 

Bitirme Belgesi geçerli sayılacak ve iĢ deneyim belgelerinin muhammen bedelin %50 Ģartını 

sağlaması gerekmektedir 

Not: Kat KarĢılığı iĢ deneyimler %60 oranında değerlendirmeye alınacaktır. 

2.19. Kalite ve Standarda ĠliĢkin Belgeler: 

Ġstekliler; ihale konusu iĢ ile ilgili TSE’den veya Uluslar Arası Akreditasyon Formu 

karĢılıklı tanınma anlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ 

belgelendirme kuruluĢlarından alınmıĢ ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesinin 

verilmesi zorunludur. ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kalite Belgesi ile OHSAS 

18001:2007 ĠĢçi Sağlığı ve ĠĢ Güvenliği Kalite Belgeleri idarece tercih sebebi olabilecektir.  

Bu belgeleri, Mamak Belediye BaĢkanlığı Fen ĠĢleri Müdürlüğü’ne vermeleri 

gerekmektedir. 

3 - Ġhaleye katılmaya yeterlik alan isteklilerin tekliflerini en geç 27/02/2018 Salı günü saat 

10.00’a kadar Mamak Belediyesi Encümen BaĢkanlığı’na vereceklerdir. Posta ile gönderilen 

teklifler kabul edilmeyecektir. 

4 - Ġhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte 

serbesttir. 1063/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Çukurova İlçe Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aĢağıda nitelikleri belirtilen arsalar 2886 sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre (kapalı teklif usulü) satılacaktır. 

 

Mahalle Ada Parsel 

Alan 

(m²) 

Muhammen 

Bedel (TL) 

Geçici Teminat 

(TL) Ġmarı 

Ġhale 

Tarih/Saat 

K. Ocağı 

(100.Yıl) 
7811 10 6.000,00 10.500.000,00 315.000,00 

TĠCK 

E=1.60 Y en 

çok=Serbest 

21.02.2018/ 

16.40 

 

2 - Ġhale Çukurova Ġlçe Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. 

3 - Söz konusu arsanın ihalesine iliĢkin Ģartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Emlak 

ve Ġstimlâk Müdürlüğümüzde görülebilir ve temin edilebilir. 

4 - Geçici teminat muhammen bedelin %3 ü kadardır. 

5 - Ġsteklilerden istenen belgeler; 

a) Teklif mektubu 

b) Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu 

c) Gerçek kiĢiler için nüfus cüzdanı sureti 

d) Gerçek kiĢiler için adli sicil belgesi 

e) Gerçek kiĢiler için yerleĢim belgesi (Ġkametgah Belgesi) 

f) Gerçek kiĢiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iĢtirak ediliyorsa, isteklinin 

adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair ihale tarihi itibariyle son bir yıl için düzenlenmiĢ noter 

tasdikli vekâletname, 

g) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmıĢ 

olduğu yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve 

kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge 

ve imza sirküleri 

g) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine iliĢkin kanuni Ģartları 

taĢımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek. 

h) Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi. 

6 - Posta ile müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

7 - Ġhale kararının onayı; karar tarihinden itibaren 15 gün içerisinde üst yönetici tarafından 

onaylanacak ya da iptal edilecektir. 

8 - Ġhale kararının onayı ve ihaleyi alana tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ihaleyi 

alan ihale bedelini Belediyemiz veznesine peĢin olarak yatıracaktır. 

9 - SatıĢtan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi 

ödenmesi gereken her türlü gider alıcıya ait olup; alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 

10 - SatıĢı yapılan arsanın Tapu tescil iĢlemleri ihalenin kesinleĢmesine müteakip ihale 

bedelinin tamamı Belediyemiz veznesine yatırıldıktan sonra gerçekleĢecektir. 

11 - Belediyemizce satıĢı yapılacak gayrimenkul 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 

Kanunu'nun 17. maddesinin 4. fıkrasının (r) bendine göre KDV istisnasına tabii olduğundan, bu 

satıĢlardan KDV tahsilâtı yapılmayacaktır. 
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12 - Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde arsa bedeli peĢin ödenmediği takdirde 

ihale iptal edilerek geçici teminat irat kaydedilir. 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini de Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

14 - ġartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümleri 

uygulanır. Ġhtilaf halinde Adana Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir. 

15 - TaĢınmazların ihalesine teklif vereceklerin; Ģartnamede belirtilen maddelere uygun 

olarak hazırlayacakları ihale zarfını 21.02.2018 günü saat 15.30’e kadar Yazı ĠĢleri ve Kararlar 

Müdürlüğüne alındı belgesi karĢılığında teslim etmeleri zorunludur. 

16 - Ġdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

17 - Basılı evrak bedeli KDV dahil 250TL (ikiyüzelli Türk Lirası) dir. 

ĠletiĢim: Çukurova Belediyesi Emlak Ġstimlak Müdürlüğü  

0 (322) 239 64 64 - Dahili (1124 -1126) 1244/1-1 

—— • —— 

KOK TOZU SATILACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

1 - Afyon ġeker Fabrikası 1.000 ton, Alpullu ġeker Fabrikası 18 ton, Ankara ġeker 

Fabrikası 40 ton, Bor ġeker Fabrikası 100 ton, Çorum ġeker Fabrikası 130 ton, Elazığ ġeker 

Fabrikası 30 ton, Elbistan ġeker Fabrikası 150 ton, Ereğli ġeker Fabrikası 630 ton, Erzincan ġeker 

Fabrikası 250 ton, Erzurum ġeker Fabrikası 40 ton, EskiĢehir ġeker Fabrikası 200 ton, Ilgın ġeker 

Fabrikası 550 ton, KırĢehir ġeker Fabrikası 70 ton, Kars ġeker Fabrikası 80 ton, Malatya ġeker 

Fabrikası 90 ton, MuĢ ġeker Fabrikası 600 ton, Susurluk ġeker Fabrikası 83 ton, Turhal ġeker 

Fabrikası 150 ton, UĢak ġeker Fabrikası 30 ton ve Yozgat ġeker Fabrikası 80 ton olmak üzere 

Fabrikalarımız sahasında bulunan ± % 30 toleransı satıcı opsiyonunda toplam 4.321 ton kok tozu 

satıĢı açık ihale usulü ile 26/02/2018 Pazartesi günü saat: 14:00 de MithatpaĢa Caddesi No: 14 

YeniĢehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ Genel Müdürlüğü binası 

6. katında yapılacaktır. Ġhaleye gerektiğinde açık artırma ve pazarlık usulü ile devam 

edileceğinden isteklilerin ihale gün ve saatinde Genel Müdürlüğümüzün 6. katında hazır 

bulunmaları gerekmektedir. 

2 - Ġsteklilerin teklif mektuplarını ihalenin yapılacağı 26/02/2018 Pazartesi günü en geç 

saat 14:00’e kadar, Genel Müdürlüğümüz HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğümüze vermeleri 

gerekmektedir. 

3 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyeceği 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teminatlar nakit veya banka teminat mektubu olabilir. 

4 - Ġhale üzerinde kalan istekli; ihale tutarının % 6’sı oranında kesin teminat verecektir.  

5 - Teklifler posta ile gönderilebilecektir. Ancak postadaki gecikmeler bu ilandan önce 

yapılacak müracaatlar ile vaktinde verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.  

6 - Ġhale ile ilgili Ģartname ve diğer evraklar Genel Müdürlüğümüz Pazarlama ve SatıĢ 

Dairesi BaĢkanlığı Dahili SatıĢ Müdürlüğü (Telefon: 0 312 458 57 57 - 458 57 58 - Faks: 0 312 

458 58 15) mesai saatleri dahilinde görülebileceği gibi KDV Dahil 200,- (Ġkiyüz) Türk lirası 

bedelle temin de edilebilir. Ġhaleye katılacak olanların ihale ile ilgili Ģartnameyi satın alması 

zorunludur.  

7 - Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 45 gün opsiyonlu olacaktır.  

8 - Ġstekliler; ihalede kok tozunun tamamı için teklif vereceklerdir. Kısmi teklifler kabul 

edilmeyecektir.  

9 - ġirketimiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 

 1201/1-1 
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12 VE 45 KG'LIK LPG (PUTAN-PROPAN) SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

12 ve 45 Kg'lık LPG (Putan-Propan) alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19’uncu 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır:  

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/44627 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. KM. No: 1    03040 

AFYONKARAHĠSAR MERKEZ/AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve faks numarası : 272 248 34 80 - 272 248 34 87 

c) Elektronik Posta Adresi : ticaret2@hotmail.com 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Adet 12 Kg'lık LPG (Putan-Propan), 200 Adet 45 Kg'lık 

LPG(Putan-Propan) 

  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 

içinde bulunan idari Ģartnameden ulaĢılabilir. 

b) Teslim yeri : T.ġ.F.A.ġ Afyon ġeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Ġhale konusu tüpler Fabrikamızın ihtiyacına binaen belli 

sürelerde kısım kısım alınacaktır. Yüklenici sipariĢini 

aldığı malları en geç üç gün içinde fabrikamız ambarına 

teslim edecektir. Teslim etme ile ilgili bu Ģartnamede 

anlatılmayan hususlarda mal alım ihaleleri uygulama 

yönetmeliğindeki esaslar mer’i olacaktır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ Afyon ġeker Fabrikası Afyon - Konya 

Karayolu 22. Km. Afyonkarahisar 

b) Tarihi ve saati : 20.02.2018 - 14:00 

4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Ġhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Ġmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler, 

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu, 

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Ġmalat Yeterlik Belgesi, 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:  

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59 TR (Türk Lirası) karĢılığı 

T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP 

üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.  

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.ġ.F.A.ġ Afyon ġeker Fabrikası - HaberleĢme 

Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 

vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 

kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 

fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Diğer hususlar: 

Ġhale, Kanunun 38’inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 

en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 1212/1-1 
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3 KALEM SERT METAL UÇ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

T.T.K. ihtiyacı olarak 3 Kalem Sert Metal Uç Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/53047 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:  0 372 259 47 94 - 84  

  Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 

 

2 - Ġhale konusu iĢin 

nev’i Malzemenin Cinsi Birimi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve   

    miktarı 

1- 24x16x4 mm BB 20 Sert Metal Uç ( Sol)  B- 216 D 

2- 24x16x4 mm BB 20 Sert Metal Uç ( Sağ)  B- 216 C 

3- 34,3x17x9,65 mm BB 20 Sert Metal Uç     F- 585-B 

Adet 

‖ 

‖ 

700 

700 

2.620 

Toplam: 4.020 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarıdır.  

c) Teslim tarihi : Sert metal uçlar 45 takvim gününde teknik Ģartnamede 

belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 28.02.2018 ÇarĢamba saat: 15:00 

c) Dosya no : 1817006 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 
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f) Bu Ģartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu Ģartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler.  

4-3 - Firmalar teknik Ģartnamemizdeki malzemelere alternatif özelliklerde teklif 

verdiklerinde bu ürünlerle ilgili tanıtıcı katalog verecekler ve teklif ettikleri mamulü katalog 

üzerinde iĢaretleyeceklerdir. ( Katalog üzerinde ilgili mamul boyutlandırılmıĢ olacaktır.) Aksi 

takdirde firma teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde en düĢük fiyat dıĢındaki 

unsurlar dikkate alındığında, istekli tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgedeki belge 

tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.  

5-2. Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5-3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 50,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 28.02.2018 ÇarĢamba saat: 15:00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 
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9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. 

- Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilemez. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 1210/1-1 

————— 

7 KALEM MUHTELĠF ELDĠVENLERĠN TEMĠNĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.T.K. ihtiyacı olarak 7 Kalem Muhtelif Eldivenlerin Temini 4734 sayılı Kanunun 3/g 

maddesi kapsamında açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2018/47092 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:  0 372 259 47 94-84 

  Fax: 0 372 251 19 00 - 253 12 73 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr. 
 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi Birimi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1- Ġzole Eldiven 1000 V  

2- Ġzole Eldiven 7500 V  

3- BeĢ Parmaklı Deri Eldiven  

4- Kaynakçı Eldiveni  

5- Nitril Eldiven 4121 Kalite  

6- Uzun Konçlu Eldiven  

7- Kısa Konçlu Eldiven  

Çift 

Çift 

Çift 

Çift 

Çift 

Çift 

Çift 

135 

89 

5.302 

461 

54.100 

168 

202 

Toplam: 59.828 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm iĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği ambarıdır. 
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c) Teslim tarihi : Muhtelif eldivenler 90 takvim gününde teknik 

Ģartnamede belirtildiği gibi teslim edilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK       

b) Tarihi ve saati : 05.03.2018 Pazartesi   saat: 15:00 

c) Dosya no : 1817005 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

e) Bu Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

f) Bu Ģartnamenin 55’inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi ile 15’inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüĢ 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde Ģekli ve içeriği bu Ģartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi,  

j) Bu Ģartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) (c)  de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı 

ayrı verilmesi zorunludur. 

Yabancı istekliler, bu Ģartnamenin 9’uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde yer alan 

durumlarda olunmadığına iliĢkin belgeler yerine, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca 

kesinleĢmiĢ sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair beyanname verebilirler.  

4-2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler.  

4-3. Mekanik ve kimyasal risklere karĢı koruyucu eldivenlere ait AT Tip Ġnceleme belgesi  

(Mekanik Eldiven için EN 388 veya TS EN 388) ve (Kimyasal Eldiven için, EN 374 veya TS EN 

374) uygunluk belgesi ve CE belgeleri). Ġzole eldivenlere ait CE Belgesi ve test sertifikası 

vereceklerdir. Deri ve Kaynakçı eldivenlere ait ( Deri Eldiven için EN 388 veya TS EN 388) ve 

(Kaynakçı Eldivenler için EN 407 veya TS EN 407) CE belgelerini ve AT Tip Ġnceleme 

Belgelerini vereceklerdir. Bu belgeleri ve numunesi bulunmayan firmaların teklifleri 

değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler uluslararası akredite olmuĢ kuruluĢlar tarafından 

verilmiĢ olacaktır. 
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin değerlendirilmesinde en düĢük fiyat dıĢındaki 

unsurlar dikkate alındığında, istekli tarafından sunulan iĢ deneyimini gösteren belgedeki belge 

tutarına (yüksek olan) göre belirlenecektir.  

5-2. Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir. 

5-3. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 75,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 75,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 05.03.2018 Pazartesi saat: 15:00’a kadar Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü 

posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu 

değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. 

- Ġstekliler ihale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. Ġsteklilerce verilecek kısmi 

teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iĢ kalemi miktarı için 

kısmi teklif kabul edilmeyecektir. 

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

 1211/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Probeton Yapı Denetim Ltd. ġti. ile ilgili olarak; 01.02.2018 tarihli ve 30319 sayılı Resmi 

Gazete’de yer alan ilanda ―…1047919 YĠBF nolu (A Blok) yapıyı …‖ ifadesinin çıkarılarak 
yerine ―… 1047928 YĠBF nolu (B Blok) yapıyı …‖ ifadesinin eklenmesi Genel Müdürlük 
Makamının 05.02.2018 tarihli ve 20782 sayılı Olur’u ile uygun görülmüĢtür. 

Ġlgililere duyurulur. 1267/1-1 
—— • —— 

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 feshedildilerek 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. 

 

Firma Unvanı 
HYB 

Numarası 
Standard/Kriter 

Numarası Fesih Tarihi 
Fesih 

Gerekçesi 

Deniz Akar. Ürün. Tic. ve San. 
Ltd. ġti. Suluova-Amasya 

19-HYB-567 TS 11939 07.11.2017 Firma Ġsteği 

Selahattin Kaleli Akar. A.ġ. 
Alaca ġub. Alaca-Çorum 

19-HYB-130 TS 11939 07.11.2017 Firma Ġsteği 

Örnek Tur Turizm San. ve 
Tic. Ltd. ġti. Çorum 

19-HYB-3283 
TS 12652, TS 12868 
TS 12524, TS 12993 

14.11.2017 Firma Ġsteği 

Zirvem Petrol Gıda San. Tic. 
Ltd. ġti. Çorum 

19-HYB-2901 TS 11939 27.11.2017 Firma Ġsteği 

TaĢkın Elektronik Ali Duran 
TaĢkın Amasya 

19-HYB-3198 
TS 10956, TS12498 
TS 10079, TS 12853 

27.11.2017 Firma Ġsteği 

Boy Pet. LPG Altan Baran 
Suluova-Amasya 

19-HYB-3272 TS 11939 28.11.2017 Firma Ġsteği 

Korkmazlar Traktör-Sefer 
Korkmaz   Ġskilip-Çorum 

19-HYB-3289 TS 12047 22.12.2017 
Talimata 
Aykırılık 

 1213/1-1 
—— • —— 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıĢtırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. 
Adayların, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki Ģartları taĢımaları 
gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmıĢ olması Ģarttır.  

1 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Yabancı dili belirten bir dilekçe, 
özgeçmiĢleri, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet 
belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler baĢvuramazlar. 
MÜRACAAT YERĠ VE TARĠHĠ: Yardımcı Doçent adaylarının ilgili birimlere; ġAHSEN 

baĢvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları için yabancı dil sınavının yeri ve tarihi 
ilgili birimlerce bildirilecektir. 

Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır. 
 

Birim Bölüm 
Anabilim 

Dalı Ünvanı Drc. Adet Açıklama 

Mimarlık 
Fakültesi 

Mimarlık Mimarlık 
Yrd. 
Doç. 

1 3 
Mimarlık bölümü lisans mezunu 
olmak ve Mimarlık alanında 
doktora yapmıĢ olmak. 

 1142/1-1 
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İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik‖ hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve 

özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak, Eğitim, Mühendislik ve 

DiĢ Hekimliği Fakültesi’ne aĢağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dalı’na öğretim üyesi 

alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Doçent kadrosuna baĢvuracakların Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterlerini sağlaması; anabilim dalını belirtir 

bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiĢ, öğrenim durumunu 

gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (5 takım) vermeleri 

gerekmektedir. 

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde Ġstanbul 

Aydın Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. 

Duyurulur. 

 

Fakültesi 

Bölüm / 

Program Anabilim Dalı 

Kadro 

Unvanı Adet Aranan Nitelikler 

Eğitim 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık 

Rehberlik ve 

Psikolojik 

DanıĢmanlık 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Eğitim 

Bilimleri (Eğitimde 

Ölçme ve 

Değerlendirme) anabilim 

dalında almıĢ olmak, bu 

alanda çalıĢmalar yapmıĢ 

olmak. 

Mühendislik 
Bilgisayar 

Mühendisliği 

Bilgisayar 

Bilimleri 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini Yönetim 

BiliĢim Sistemleri 

anabilim dalında almıĢ 

olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

DiĢ 

Hekimliği 
 Endodonti 

Prof. 

Dr. 
1 

Doçentliğini DiĢ 

Hastalıkları Tedavisi 

anabilim dalında almıĢ 

olmak, bu alanda 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

 1220/1-1 
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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından: 

SÖZLEġMELĠ BĠLĠġĠM PERSONELĠ SINAV GĠRĠġ DUYURUSU 

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı, Bilgi 

ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Büyük Ölçekli Bilgi ĠĢlem 

Birimlerinde SözleĢmeli BiliĢim Personeli Ġstihdamına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkında 

Yönetmelik'in 8'inci maddesi uyarınca, 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 

alınan KPSS puanının yüzde yetmiĢi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın 

KPSS puanı 70 (yetmiĢ) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi 

puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya 

göre en yüksek puanlıdan baĢlanarak sözleĢmeli biliĢim personeli pozisyonunun 5 (beĢ) katı aday 

arasından, BaĢkanlığımızca gerçekleĢtirilecek sözlü sınav baĢarı sırasına göre yapılacak 

yerleĢtirme ile 2 (iki) SözleĢmeli BiliĢim Personeli alınacaktır. BaĢvuruda bulunan adaylardan 

Ģartları uygun olanlar sözlü sınava davet edilecektir. 

I. BAġVURU ġARTLARI 

A - GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER) 

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel Ģartları haiz olmak, 

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik 

mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 

mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt 

dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

c) (b) bendinde belirtilenler dıĢında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik 

bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji 

üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara 

denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiĢ yurt dıĢındaki yükseköğretim kurumlarından 

mezun olmak, (Belirtilen bölümlerden mezun olan adaylar aylık brüt sözleĢme ücretinin 2 katı 

ödenecek pozisyonlardan biri için baĢvurabileceklerdir.) 

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliĢtirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya 

büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını 

geçmeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin 

belirlenmesinde; biliĢim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 

üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleĢmeli 

statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle iĢçi 

statüsünde biliĢim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.) 

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi 

sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri 

zorunludur. 

e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiĢ veya askerlik çağına gelmiĢ ise 

askerlik hizmetini yapmıĢ veya ertelenmiĢ veya yedek sınıfına geçirilmiĢ olmak, 

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, 

yoğun iĢ temposuna ayak uydurabilen ve takım çalıĢmasına yatkın olmak. 
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g) Güvenlik soruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınav 

sonucunda baĢarılı olan ve BaĢkanlığımıza atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecektir.) 

B - ÖZEL ġARTLAR 

1. YAZILIM GELĠġTĠRME UZMANI (2 KiĢi - Tam Zamanlı - 2 Katı) 

AĢağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalıĢacak 2 (iki) kiĢi sözleĢmeli biliĢim 

personeli olarak istihdam edilecektir. 

Genel Nitelikler: 

a) Microsoft Enterprise ürünlerinde en az 3 yıl deneyim sahibi olmak (Visual Studio, 

Visual C#, .Net,.Net Framework, MS SQL, IIS, Crystal report, reporting servisleri vb.) 

Tercih Sebepleri: 

a) Team Foundation Server (TFS), Git, Subversion(SVN) gibi konfigürasyon/değiĢiklik 

kod yönetim sistemlerinden en az biri hakkında tecrübe sahibi olmak, 

b) NET, C# ve ASP .NET Web Form, WCF, Entity Framework, MVC konusunda en az 

1(bir) yazılım projesi geliĢtirmiĢ olmak ve bunu belgeleyebilmek, 

c) Microsoft Certified Solutions Developer(MCSD) sertifikasına sahip olmak, 

ç) ASP .NET Core konusunda tecrübe sahibi olmak, 

d) En az 5000 kullanıcılı projelerde yazılım geliĢtirici olarak çalıĢmak ve bunu 

belgelemek, 

e) Frontend kütüphaneleri(örn: Bootstrap veya DevExpress vb.) kullanarak yazılım 

geliĢtirmiĢ olmak, 

f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliĢtirme tecrübesine sahip olmak, 

g) ĠliĢkisel veri tabanları ile uygulama geliĢtirmiĢ ve iyi seviyede SQL ve/veya T-SQL 

ve/veya PL/SQL bilgisine sahip olmak, 

ğ) GeniĢ ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliĢtirme, Windows Servisleri ve 

Web Servisleri (SOAP, WCF, XML, XSLT, XSD) konularında uygulama geliĢtirmiĢ olmak, 

h) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iĢ tecrübesine sahip olmak, 

ı) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

i) Kaynak kod analizi yapabilecek seviyede betik diller (ActionScript, JavaScript, ASP 

vb.) hakkında bilgi sahibi olmak, 

j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaĢam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak, 

k) Analitik düĢünebilen, takım çalıĢmasına yatkın ve iletiĢim becerisi yüksek olmak, 

l) Yoğun ve stresli iĢ temposuna ayak uydurabilecek olmak, 

II. BAġVURU ġEKLĠ, YERĠ VE TARĠHĠ 

a) BaĢvuru ilan metni 08/02/2018 - 23/02/2018 tarihleri arasında KOSGEB internet 

sitesinde (www.kosgeb.gov.tr) yayınlanacaktır. 

b) www.kosgeb.gov.tr adresinde bulunan ―SözleĢmeli BiliĢim Personeli BaĢvuru 

Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıĢtırılmak ve imzalanmak suretiyle istenilen 

belgelerle birlikte en geç 23/02/2018 tarihi saat 17:30’a kadar KOSGEB BaĢkanlık Binası 

(Anafartalar Mah. Ġstanbul Cad. No: 32   06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) elden teslim 

edilmek suretiyle yapılacaktır. 

III. ĠSTENĠLEN BELGELER 

a) Fotoğraflı BaĢvuru Formu, 

b) Lisans diploması veya okul çıkıĢ belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Belge aslının 

ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır.) 
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c) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge, 

ç) Son altı ay içinde alınmıĢ Adli Sicil Belgesi, 

d) Detaylı ÖzgeçmiĢ, 

e) GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER) baĢlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki 

tecrübeyi gösterir belge (Mesleki tecrübenin biliĢim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi 

gerekmektedir.) 

f) GENEL ġARTLAR (NĠTELĠKLER) baĢlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki 

güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler), 

g) Her bir pozisyon için ÖZEL ġARTLAR' da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya 

deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar sınavla alınmıĢ olmalıdır), 

ğ) 2017 KPSSP3 sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin puanı 

yetmiĢ (70) kabul edilecektir.) 

h) Ġngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS-YDS 

vs.) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim 

Kurulunca kabul edilen KPDS dengi puanı gösterir belge (Sınava çağırılacak adayların 

belirlenmesinde KPSS puanının %70'i ile yabancı dil puanının %30'unun toplamı dikkate 

alınacaktır. Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı ise sıfır olarak değerlendirilecektir). 

IV. SINAVIN ġEKLĠ, KONULARI VE TARĠHĠ 

a) Sınav sözlü-uygulamalı mülakat olarak tek aĢamalı yapılacaktır. 

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini 

(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde 

adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü-uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak yukarıda genel ve özel 

Ģartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel biliĢim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır. 

Tecrübe ve bilgi istenen Ģartlar ile ilgili uygulamalı gösterim yapılması talep edilecektir. 

ç) Sözlü-uygulamalı mülakat 12/03/2018 ile 13/03/2018 tarihlerinde KOSGEB BaĢkanlık 

(Anafartalar Mah. Ġstanbul Cad. No: 32   06050 Ulus / Altındağ / ANKARA) adresinde 

yapılacaktır. 

d) Sözlü 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar 

baĢarılı sayılacaktır. 

e) Sonuçların açıklanmasında ve sözlü-uygulamalı mülakat tarihinde KOSGEB değiĢiklik 

yapma hakkına sahip olduğundan adayların www.kosgeb.gov.tr adresini takip etmeleri 

gerekmektedir. 

V. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

a) Genel ve özel Ģartları sağlayan ve usulüne uygun olarak baĢvuru yapan adaylardan 

KPSSP3 puanının yüzde yetmiĢi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı 

esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan baĢlanarak her pozisyon için ayrı 

liste oluĢturulacaktır. 

b) En yüksek puanlıdan baĢlanarak sözleĢme yapılacak her pozisyon sayısının 5 (beĢ) katı 

kadar aday mülakata çağırılacaktır. 

c) Mülakata çağrılan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın 

bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir. 
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ç) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ―www.kosgeb.gov.tr‖ internet sitesinde 

01/03/2018 tarihinde ilan edilecek ve adayların e-posta adreslerine bildirim yapılacaktır. Ayrıca 

yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. 

d) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması, ilan 

edilen pozisyon sayısı kadar müracaat bulunmaması, geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav 

sonucunda yeterli sayıda baĢarılı aday çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boĢ 

kalması durumunda, BaĢkanlık, bu pozisyonları ilan edilen diğer pozisyonlardan uygun 

gördüklerine aktarma hakkına sahiptir. 

VI. SONUÇLARIN ĠLANI VE ATAMA 

a) BiliĢim personeli olarak atama yapılabilecek boĢ pozisyon sayısı 2 (iki)’dir. 

b) GiriĢ Sınavını kazanan adaylar baĢarı sırasına göre asil ve yedek olarak BaĢkanlığımız 

internet sitesinde (http://www.kosgeb.gov.tr) ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara 

ilandan itibaren 5 (beĢ) iĢ günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın 

tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iĢ günü içerisinde adaylar sözleĢme imzalamak ve 

sözleĢmede belirtilen tarihte iĢe baĢlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta 

bulunacaklardır. 

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iĢ günü içerisinde 

BaĢkanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir 

mazeretini bildirmeyen veya sözleĢme imzaladığı halde sözleĢmede belirtilen tarihte iĢe 

baĢlamayan adaylar, hakkından feragat etmiĢ sayılır. 

ç) Asil adaylardan hakkından feragat etmiĢ sayılanların yerine ilan edilen yedek 

adaylardan iĢe baĢlama iĢlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır. 

VII. SÖZLEġME ÜCRETĠ 

Aylık brüt sözleĢme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin 

(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleĢme ücret tavanının ÖZEL ġARTLAR baĢlığı 

altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin 

altında sözleĢme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 
 

POZĠSYON Aylık Brüt SözleĢme Ücreti Tavanı 

YAZILIM GELĠġTĠRME 

UZMANI 

(2 KiĢi) 

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 

yürürlüğe konulan SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin 

Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret 

tavanının 2 katına kadar 
 

VIII. DĠĞER HUSUSLAR 

a) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiĢ ise 5 

(beĢ) yıl süreyle geçerlidir. 

b) Duyuru metninde belirtilen her bir pozisyonun en az yarısı kadar yedek aday 

belirlenecektir. 

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme Ģartlarını taĢımadıkları halde sınava 

girip baĢarılı olan adaylarla sözleĢme yapılmayacaktır. SözleĢme imzalandıktan sonra, iĢe alınma 

açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taĢınmadığının anlaĢılması halinde ise 

sözleĢme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki iĢlem 

yapılacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur. 1279/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

"14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No: 1 IĞDIR" adresinde faaliyet göstermek 

üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-46/02033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan 

(20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiĢtir.) Ahmet AKYOL-Akyol Petrol'e ait tesiste 04/11/2010 

tarihinde gerçekleĢtirilen denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker 

seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun anlaĢılması sebebiyle, lisans sahibi 

hakkında idari para cezası uygulanmasına iliĢkin 08/03/2012 tarihli ve 3729-82 sayılı Kurul 

Kararının, DanıĢtay 13. Dairesi nezdinde Kurumumuz aleyhine açılan davada; Mahkemece 

2012/2129 E. ve 2014/4269 K. sayı ile dava konusu iĢlemin tebligatın usulüne uygun olarak 

yapılmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesi ile ilgili olarak, 5015 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip 

Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca lisans 

sahibi nezdinde 10/01/2018 tarihli ve 1572 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında Ahmet AKYOL-

Akyol Petrol hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci madde 

kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi 

gereğince düzenlenen 12/01/2018 tarihli ve 87 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. 

 1246/1/1-1 

————— 

―14 Kasım Mahallesi Nihat Polat Caddesi No: 1 IĞDIR‖ adresinde faaliyet göstermek 

üzere 10/03/2005 tarih ve BAY/450-46/02033 numaralı istasyonlu bayilik lisansı alan 

(20/06/2012 tarihinde sona erdirilmiĢtir.) Ahmet AKYOL-Akyol Petrol'e ait tesiste 26/10/2009 

tarihinde gerçekleĢtirilen denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker 

seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olduğunun anlaĢılması sebebiyle, lisans sahibi 

hakkında idari para cezası uygulanmasına iliĢkin 26/05/2011 tarihli ve 3238-75 sayılı Kurul 

Kararının, DanıĢtay 13. Dairesinin 2011/3573 E. sayılı dosyası ile Kurumumuz aleyhine açılan 

davada; tekerrür hükümlerinin doğru uygulanmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmesi ile ilgili 

olarak, 5015 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön 

AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu 

maddesi hükümleri uyarınca 11/01/2018 tarihli ve 1703 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında 

Ahmet AKYOL-Akyol Petrol hakkında doğrudan soruĢturma açılmasına karar verilmiĢ ve 20 nci 

madde kapsamında ihbar edilmesine ve yürütülen soruĢturma sonucu Yönetmeliğin 23 üncü 

maddesi gereğince düzenlenen 15/01/2018 tarihli ve 91 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. 

 1246/2/1-1 

————— 

03/10/2017 tarihli ve 41043 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 21/04/2014 tarih ve BAY/939-

82/34104 sayılı (24.12.2014 tarihli 43402 sayılı kararla sonlandırılmıĢ) istasyonlu bayilik lisansı 

kapsamında Ufuk Mahallesi 106 Sokağı No: 68 Üçköprü Köyü (Ada: - Pafta: g26b21b,       

Parsel: 434) KaynaĢlı DÜZCE adresinde Elg Enerji Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 
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adına faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda 13/11/2014 tarihli denetimde yapılan tespite göre, 

istasyonda dağıtıcı iĢaretlerine yer verilmemesinden dolayı 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 ve 

12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 30/10/2017 

tarihli ve 1304 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine 

rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1246/3/1-1 

————— 

13/10/2017 tarihli ve 42900 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 12.08.2014 tarih ve BAY/939-

82/34545 numaralı istasyonlu bayilik lisansı kapsamında Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı 

No: 240 (Ada: - Pafta: 4, Parsel: 1494) Kadınhanı KONYA adresinde Gülson Petrol Otomotiv 

Orman Ürünleri Madencilik ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi adına faaliyet gösteren 

akaryakıt istasyonunda 11/09/2015 ve 05/11/2015 tarihlerinde gerçekleĢtirilen denetimlerde 

yapılan tespitlere göre; fiyat ilan panosunda akaryakıt fiyatlarının yer almaması ve dağıtıcı harici 

akaryakıt ikmali yapılması hususlarının 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 

6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 02/11/2017 tarihli ve 1352 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne 

uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1246/4/1-1 

————— 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 09.11.2017 tarihli ve 7431-35 sayılı Kararı ile, 

LPG-BAY/941-54/07640 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Mehmet Hayber tarafından iĢletilen 

LPG otogaz istasyonunda 10.09.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri 

haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 

76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul 

Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ 

edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 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 idare 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 
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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 olunur. 

 1246/5/1-1 

————— 

E-80 Karayolu Aytaç KarĢısı No: 128 (Ada: 120, Pafta: - , Parsel: 54) ÇerkeĢ ÇANKIRI 

adresinde LPG-BAY/941-54/16405 sayılı lisans kapsamında PLATĠNĠUM AKARYAKIT 

DAĞITIM ANONĠM ġĠRKETĠ tarafından iĢletilen Otogaz istasyonunda 17.02.2016 tarihinde 

yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür 

çalıĢtırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17 Ġnci maddesi ve 

SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve 

SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi 

hükümleri ve 13/12/2017 tarih ve 52692 sayılı BaĢkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruĢturma 

sonucunda tanzim edilen 15/12/2017-1651 sayılı soruĢturma raporu savunma alınmak üzere 

ilgilisine gönderilmesine rağmen(Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. No: 1-17 Yenimahalle Ankara, 

E-80 Karayolu Aytaç KarĢısı No: 128 (Ada: 120 , Pafta: - , Parsel: 54 ) ÇerkeĢ ÇANKIRI-lisans, 

Vergi sicil ve Ticaret Sicil adresleri aynı) tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu soruĢturma raporunda belirtilen mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde 

giderilmesi aksi halde, piyasa faaliyetinin 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesi uyarınca faaliyetin 

geçici olarak durdurulabilecek veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabilecektir. 

Söz konusu Raporda belirtilen hususlarla ilgili olarak SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) 

Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesi uyarınca, yapılacak yazılı savunmanın yazımızın 

tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, Kurumumuza gönderilmesi gerekmekte olup, süresi 

içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1246/6/1-1 

————— 

17/10/2017 tarihli ve 43655 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 05/12/2013 tarihli ve 4749/12 

sayılı Kurul Kararının Ankara 17. Ġdare Mahkemesinin E.2014/271, K.2014/1391 ve DanıĢtay 13. 

Dairesinin E.2015/2025, K.2015/2595 sayılı Kararlarında ―ön araĢtırma ve soruĢturma 

yapılmadan tesis edilmesi‖ gerekçesi çerçevesinde iptal edilmesi nedeniyle 23.10.2009 tarih ve 

BAY/939-82/26713 sayılı (29.03.2016 tarih ve 12574 sayılı karar ile sonlandırılmıĢ) bayilik 

lisansı sahibi Rempet TaĢımacılık Madencilik Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. ġti.’nin akaryakıt 

istasyonunda 29/05/2012 tarihinde yapılan denetimde tağĢiĢ ve/veya hile amacıyla akaryakıta 

katılabilecek ürünleri istasyonda bulundurma fiili nedeniyle iptale iliĢkin mahkeme kararlarında 

belirtilen gerekçeler çerçevesinde 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 

6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 03/11/2017 tarihli ve 1368 sayılı 

SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine gönderilmesine rağmen usulüne 

uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 1246/7/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 25.01.2018 tarihli ve 7665-2 sayılı Kararı ile 

LPG-BAY/941-54/12872 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi ġanlıavĢar ĠnĢaat Nakliyat Akaryakıt 

Gıda Ġthalat ve Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen LPG otogaz 

istasyonunda 17.03.2014 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz 

sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının ve LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel 

çalıĢtırıldığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında toplam 152.284 TL 

tutarında idari para cezası uygulanmasına, 5307 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin birinci fıkrası 

gereğince mevzuata aykırılık durumunun devam etmesi sebebiyle piyasa faaliyetinin 30 gün 

süreyle geçici olarak durdurulmasına ve geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın 

giderilmesi halinde geçici durdurma iĢleminin kaldırılması iĢlemlerinin Denetim Dairesi 

BaĢkanlığınca yürütülmesine karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans 

sahibinin mevcut adresine gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma 

iade edilmiĢtir. 

Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 152.284 TL tutarındaki idari para 

cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar 

gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler 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 idare 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 olunur. 

 1246/8/1-1 

————— 

26/09/2017 tarihli ve 40001 sayılı BaĢkanlık Oluru ile 09/05/2012 tarih ve MYĞ/3823-

1/30930 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Torpet Turizm ĠnĢaat Madeni Yağ ve Kimyevi Maddeler 

Nakliyat Sanayi Ticaret Limited ġirketi tarafından "Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi 10645 

Sokak No: 1 Karatay KONYA" adresinde iĢletilmekte olan madeni yağ üretim tesisinde 

23/09/2014 tarihinde yapılan denetimde tesisten alınan numunelerin Tübitak Marmara AraĢtırma 

Merkezi'nin 20.11.2014 tarihli ve 11053 sayılı analiz raporunda Grup I Baz Yağların fiziksel ve 

kimyasal özellikleri ile uyumlu olduğu tespit edildiğinden ġirketin temin ettiği baz yağları madeni 

yağ üretim faaliyetinin haricinde doğrudan baz yağ olarak piyasaya sunmasının veya baz yağı 

amacı dıĢında kullanarak piyasa faaliyetine konu etmesi hususlarının detaylı bir Ģekilde 

araĢtırılması ve ilgili mevzuat karĢısındaki durumunun tespiti 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 ve 12/01/2017 tarihli ve 6864-3 sayılı Kurul Kararı hükümleri uyarınca düzenlenen 

26/10/2017 tarihli ve 1290 sayılı SoruĢturma Raporu yazılı savunma alınmak üzere ilgilisine 

gönderilmesine rağmen usulüne uygun olarak tebliğ edilememiĢtir. 

Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza 

gönderilmesi, aksi takdirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı 

hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 1246/9/1-1 
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İpsala Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Adı Soyadı/ 

Unvan 

TC Kimlik No/Vergi 

No/Pasaport No 

Firmanın Faaliyet 

Gösterdiği Ġl 

Ödeme Emri 

Tarih/Sayısı 

Ödeme 

Emri Tutarı 

Sabrije 

BAKKAL 
BO856417 -- 

19.01.2018/ 

31373357 
89 TL 

 

Yukarıda adı soyadı yazılı Ģahıs hakkında 6183 Sayılı Kanun'un 55. maddesine göre 

tanzim edilen ödeme emri belgesinin yükümlünün yurtdıĢında yaĢıyor ve adresinin bilinmiyor 

olmasından dolayı tebliğ edilememesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 103-106. 

maddelerine istinaden;  

1 - Ġlan tarihinden baĢlayarak bir (1) ay içerisinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale 

müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri; 

2 - Kendilerine kayıtlı süre içerisinde bizzat veya bilvekale müracaat edenlere yerinde; 

adres bildirenlere ise posta ile tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden baĢlayarak bir (1) ay içerisinde ne 

Müdürlüğümüze müracaat eden ne de adresini bildirmeyenlere ilan tarihinin 1. ayının sonunda 

tebliğ yapılmıĢ sayılacağı; 

Ayrıca, Ödeme Emrinin tebliğ yapılmıĢ sayılacağı tarihten itibaren (7) gün içerisinde idari 

yargıya (....Vergi Mahkemesine) itiraz edilebileceği ve itiraz edildiği takdirde Müdürlüğümüze 

bildirmeleri gerektiği hususları ilan olunur. 1198/1/1-1 

————— 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Adı Soyadı/Unvan 

TC Kimlik No/ 

Vergi No/ 

Pasaport No 

Firmanın 

Faaliyet 

Gösterdiği Ġl 

Ceza Kararı 

Tarih/Sayısı 

Ceza 

Kararı 

Tutarı 

GMM PLASTĠK 

HIRDAVAT 

TEKSTĠL ĠÇ VE 

DIġ TĠC. LTD. ġTĠ. 

3960668901 ĠSTANBUL 
19.07.2016/ 

16CK2205001138 
89 TL 

 

Yukarıda adı yazılı firma hakkında 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/1. maddesine 

göre düzenlenen para cezası kararının, yükümlüsüne tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 Sayılı 

Tebligat Kanunu'nun "Ġlanen Tebligat" baĢlıklı 28. maddesine ve Tebligat Kanunu'nun 

Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 48/3 maddesine istinaden; 

1 - Son ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, 

2 - Söz konusu ceza tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi 

gerektiği, 

3 - Bu süre içerisinde ödenmesi durumunda 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6 

maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim uygulanacağı, 

4 - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 48. maddesi ve 2 Seri No.lu Tahsilat ĠĢlemleri Gümrük 

Genel Tebliğ uyarınca tecil ve taksitlendirme yapılabileceği, 

5 - Gümrük UzlaĢma Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün 

içinde uzlaĢma talep hakkının bulunduğu, 

6 - 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesi çerçevesince itiraz hakkı 

bulunduğu, 

7 - Söz konusu ceza tutarının ödenmemesi halinde ise 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. 

hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği hususları ilan olunur. 

 1198/2/1-1 
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Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1270/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1271/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1272/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Sağlık Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1273/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 139 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/1/1-1 



Sayfa : 140 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/2/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/3/1-1 



Sayfa : 142 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/4/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 143 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/5/1-1 



Sayfa : 144 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/6/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 145 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/7/1-1 



Sayfa : 146 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/8/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/9/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/10/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/11/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/12/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/13/1-1 



Sayfa : 152 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/14/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 153 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 154 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 155 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/17/1-1 



Sayfa : 156 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/18/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 157 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 158 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/20/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 159 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 160 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1260/22/1-1 



9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 161 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Sayfa : 162 RESMÎ GAZETE 9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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9 ġubat 2018 – Sayı : 30327 RESMÎ GAZETE Sayfa : 163 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 
 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe Merkez 

Adresi 
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 

Kayalı YerleĢkesi Merkez/Kırklareli 
Tel-Faks 288 212 96 80 

Posta Kodu 39100 E-Mail imidb@klu.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Duygu DURGUT  

Adresi 
Yıldırım Mah. Turgutbey Cad.     

No: 99/4 Lüleburgaz/Kırklareli 
 

T.C. Kimlik No. 28142090994  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası  
 

Ticaret/Esnaf Sicil No.   

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 17.01.2018 - 196 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.01.2018 - 3025 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Karatay Mahallesi 121 ada 1 parselde (E 2809) bulunan ve 

mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan taĢınmazda yer alan ―Alaağaç Kayaları Yer Altı ġehri‖ nin; 

tesciline yönelik hazırlanan sit fiĢi ile birlikte sit sınırlarının koordinatlandırıldığı 1/25000 ve sit 

alanının gösterildiği 1/5000 ölçekli kadastral haritaların uygun olduğuna,  

• 121 ada 1 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütü beyanlar hanesine ―I. derece arkeolojik 

sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgili tapu ve kadastro müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür 

Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine, 

• Sit alanlarında Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. 

Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin Koruma ve Kullanma KoĢullarının 

geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

   

Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2018 - 198 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 19.01.2018 - 3071 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Pınarkaya Köyünde, tapunun 111 ada, 31 parsel numarasında 

tespiti yapılan ―Kiremitlik Tümülüsü‖nün 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece Arkeoljik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesi istemine iliĢkin Yozgat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

17.10.2017 tarihli, 1355 sayılı yazısı ve eki, Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

16.10.2017 gün ve 2017/295 sayılı uzman raporu, konuya iliĢkin Kayseri Valiliği, Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 08.11.2017 gün ve E.10710; Yozgat Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünün 10.11.2017 gün ve E.4022; Ġl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğünün 10.11.2017 gün 

ve E.2820002, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.11.2017 gün ve 1481, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 04.12.2017 gün ve E.444860 sayılı 

kurum görüĢ yazıları okundu,  Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanınca hazırlanan 08.01.2018 tarihli 13924 saylı dosya inceleme raporu okundu, raportörünün 

açıklamaları dinlendi,  dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Pınarkaya Köyünde bulunan özel mülkiyete ait, tapunun 111 

ada, 31 numaralı parselinde yer alan ―Kiremitlik Tümülüsü‖nün 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 

kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki 1/2500 ölçekli kadastral haritada 

gösterildiği ve 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlandırıldığı Ģekliyle I. Derece arkeolojik 

sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, 

• Yozgat ili, Sarıkaya ilçesi, Pınarkaya Köyü, 111 ada, 31 parselin pafta, fen klasörü ve 

tapu kütüğü beyanlar hanesine  ―Bir kısmı I. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır‖ Ģerhinin Tapu ve 

Kadastro Müdürlüklerince verilmesine, 

• Sit alanı için;  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin belirlenen Koruma ve 

Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna, 

• Yozgat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.10.2017 tarihli, 1355 sayılı 

yazısı ve eklerinden söz konusu alanda yapılan kaçak kazıya iliĢkin Sarıkaya Cumhuriyet 

BaĢsavcılığınca yasal soruĢturmanın baĢlatılmıĢ olduğu anlaĢıldığından, izinsiz kazı yapanlar 

hakkında tekrar bir suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına ve adli makamlarca uygun 

görülmesi halinde can ve mal güvenliği tehlikesi arz eden kaçak kazı çukurlarının Müze 

denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI
— Aile, ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık,

İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık
Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
— Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği
— Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen

Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik
— Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği

TEBLİĞ
— 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
— Anayasa Mahkemesinin 30/11/2017 Tarihli ve 2014/20411 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 27/12/2017 Tarihli ve 2014/15001 Başvuru Numaralı Kararı
— Anayasa Mahkemesinin 10/1/2018 Tarihli ve 2014/17994 Başvuru Numaralı Kararı

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


