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YÖNETMELİKLER

Avrupa Birliği Bakanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İLE
AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri

ve avukatların mesleğe alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, Bakanlıkta istihdam edilecek hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına

atanacakları kapsar.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmeliğin ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Avrupa Birliği Bakanını,
b) Bakanlık: Avrupa Birliği Bakanlığını,
c) Başkanlık: İdari Hizmetler Başkanlığını,
ç) Giriş sınavı: Hukuk müşaviri ve avukat kadrolarına atanacakları belirlemek üzere,

KPSS (B) sonuçlarına göre Bakanlıkça belirlenen yeterli puanı alan adaylar arasında yapılan
yazılı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavı,

d) Giriş Sınavı Komisyonu: Hukuk müşaviri ve avukatlık Giriş Sınavı Komisyonunu,
e) KPSS (B): (B) grubu kadrolara atanacaklar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Mer-

kezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,
f) KPSSP3: Kamu Personel Seçme Sınavı puan 3’ü,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Giriş Sınavına İlişkin Esaslar

Giriş sınavı
MADDE 4 – (1) Hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına ilk defa atanacaklar, kadro

ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda bu Yönetmelik kap-
samında KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınarak yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav ile
alınır.

(2) Giriş sınavının, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü ya da yalnızca
yazılı olarak yapılmasına Giriş Sınavı Komisyonunca karar verilir ve bu husus sınav duyuru-
sunda yer alır. 

Giriş sınavının duyurulması
MADDE 5 – (1) Giriş sınavının şekli, katılma şartları, son başvuru tarihi, istenecek

belgeler, başvuru evrakının temin edileceği yerler, başvuru yeri, sınavın yeri ve zamanı,
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KPSSP3 asgari puanı, atama yapılması planlanan kadro sayısı ve kadro sayısının kaç katı ada-
yın sınava çağrılacağı, kadronun sınıfı ve derecesi, sınav konuları ile gerekli görülen diğer hu-
suslar sınav tarihinden en az otuz gün önce Resmî Gazete’de ve Bakanlık internet sitesinde
ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca sınav duyurusu Devlet Personel Başkanlığının internet
sayfasında da ilan edilir. 

Giriş sınavı başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılmak isteyenlerin aşağıdaki şartları taşımaları ge-

rekir:

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin bi-

rinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP3 puan türünden, giriş

sınavı ilanında belirtilmiş olan asgari puanı almış olmak.

c) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edil-

miş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Avukat kadrosu için başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine

sahip olmak.

Giriş sınavı başvuru işlemleri

MADDE 7 – (1) Giriş sınavı başvurusu, şahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belir-

tilen adrese ya da ilanda belirtilmesi durumunda elektronik ortamda da yapılabilir. Elektronik

ortamda başvuruya ilişkin usul ve esaslar sınav duyurusunda belirtilir. 

(2) Giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Başkanlıktan veya Bakanlık internet site-

sinden temin edecekleri giriş sınavı başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgeleri eklerler:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında

tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).

b) Avukat kadrosu için avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.

c) İki adet vesikalık fotoğraf.

ç) KPSS (B) sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı.

d) Özgeçmiş.

(3) İkinci fıkrada sayılan belgelerin son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa

teslim edilmesi şarttır. Bu belgeler, aslı ibraz edilmek kaydıyla Bakanlıkça da onaylanabilir. 

(4) Posta ile yapılan başvurularda, ikinci fıkradaki belgelerin eksiksiz olarak giriş sınavı

duyurusunda belirtilen son başvuru tarihine kadar Bakanlık genel evrakına ulaşmış olması ge-

rekir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları 

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı ön hazırlık çalışmaları Giriş Sınavı Komisyonu tarafından

yürütülür.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu, öngörülen süre içerisinde yapılan başvuruları inceleyerek

adaylarda aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranan şartlardan herhangi birini

taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmaz. Aranılan nitelikleri ta-

şıyan adaylar, KPSSP3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere bir sıra-

lamaya tabi tutulur. Atama yapılacak kadro sayısının beş katını geçmemek üzere, ilanda belir-

tilen sayıda aday tutanakla belirlenir ve Başkanlık tarafından Bakanlık internet sitesinde ilan
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edilir. KPSSP3 puan türü itibariyle en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da

giriş sınavına çağrılır. Ayrıca sınava başvuran adaylara başvuru sonuçları yazılı ve/veya elektronik

ortamda bildirilir.
(3) Giriş sınavına katılacakların listesine, isim listesinin Bakanlık internet sitesinde ila-

nından itibaren beş gün içinde yazılı veya elektronik ortamda itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar
Giriş Sınavı Komisyonunca, itiraz tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on güne kadar uzatılabilir.

(4) Başvuru şartlarını haiz olmayanların, altmış gün içinde talep etmeleri halinde, baş-
vuru ile ilgili belgeleri kendilerine verilir.

Giriş Sınavı Komisyonu 
MADDE 9 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, müsteşar veya bir müsteşar yardımcısının

başkanlığında İdari Hizmetler Başkanı, І. Hukuk Müşaviri ve hukuk müşaviri ile daire başkanı
ve üstü kadrolarda görev yapanlar arasından seçilecek iki kişi olmak üzere toplam beş kişiden
oluşur. Hukuk fakültelerinde görev yapan öğretim üyelerinden de sınav komisyonuna üye alı-
nabilir. Komisyona ayrıca üç yedek üye seçilir. İdari Hizmetler Başkanı ve І. Hukuk Müşaviri
komisyonun tabii ve daimi üyesidir. Komisyonun diğer asıl üyelerinin herhangi bir nedenle
komisyona katılamamaları halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Giriş Sınavı Komisyonuna
katılırlar. Komisyonun başkan ve üyeleri Bakan tarafından belirlenir.   

(2) Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eş-
lerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının
katıldığı sınavlarda görev alamazlar.

Giriş Sınavı Komisyonunun görevleri
MADDE 10 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, giriş sınavı ön hazırlık çalışmalarının yü-

rütülmesi, sınavın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve sınavla
ilgili diğer işlemlerin yürütülmesiyle görevli ve yetkilidir. 

(2) Giriş Sınavı Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oy-
lama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Alınan kararlar kesindir. Karara katılmayanlar karşı
oylarını gerekçeleriyle birlikte belirtmek zorundadır.

(3) Giriş Sınavı Komisyonunun sekretarya ve yazı işleri İdari Hizmetler Başkanlığı ta-
rafından yürütülür.

Sınav konuları
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav konuları şunlardır:
a) Anayasa Hukuku.
b) Medeni Hukuk.
c) Borçlar Hukuku.
ç) Medeni Usul Hukuku.
d) Uluslararası Hukuk.
e) İdare Hukuku.
f) İdari Yargılama Hukuku.
g) Ceza Hukuku.
ğ) Ceza Usul Hukuku.
h) İcra ve İflas Hukuku.
ı) İş Hukuku.
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i) İnsan Hakları Hukuku.

j) Ticaret Hukuku.

(2) Bakanlık gerek görmesi halinde, giriş sınavı duyurusunda yer vermek şartıyla Ba-

kanlığın görev alanıyla ilgili ilave konular da belirleyebilir.

Yazılı sınav 

MADDE 12 – (1) Yazılı sınava, KPSSP3 sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan

başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday çağrılır. Son adayla aynı puana

sahip olan adayların tamamı yazılı sınava alınır.

(2) Yazılı sınav, ilanda belirtilen konulardan olmak üzere, klasik ve/veya test usulünde

Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM Başkanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme

İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Millî Eğitim Bakanlığına, üniversitelere veya bu konuda

uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(3) Sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruluşa yaptırılmasına karar verilmesi halinde, sı-

nava ilişkin hususlar, Bakanlık ve ilgili kuruluş arasında protokol ile belirlenir. 

(4) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Giriş Sınavı Ko-

misyonunca ya da belirleyeceği üniversite veya Bakanlık personeli tarafından sınav duyuru-

sunda belirtilen konulara uygun olarak hazırlanır. Soruların üniversite veya Bakanlık personeli

tarafından hazırlanması halinde, hazırlanan sorular cevapları ile birlikte Giriş Sınavı Komis-

yonuna sunulur. Yazılı sınav soruları, puanları ve sınav süresini gösterir tutanak, Giriş Sınavı

Komisyonu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(5) Çoğaltılan soru kâğıtları, zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp

muhafaza edilir ve sınav salonunda adayların huzurunda açılır.

(6) Yazılı sınav sorularının hazırlanması, muhafazası ve sonuçlarının değerlendirilme-

sinde gizliliğe riayet edilir.

(7) Bakanlık tarafından yapılacak yazılı sınav, Giriş Sınavı Komisyonu Başkanı tara-

fından bu iş için görevlendirilen personel ile komisyon üyelerinin gözetimi ve denetimi altında

yapılır.

(8) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde isim yeri kapalı özel cevap kâğıtları

kullanılır. 

(9) Sınavın başlama ve bitiş saati, kaç adayın katıldığı, her adayın kullandığı cevap kâ-

ğıdı adedini gösteren tutanak düzenlenir. Toplanan cevap kâğıtları, soru kitapçıkları/kağıtları

ve tutanaklar, ayrı zarf içine konularak kapatılıp mühürlendikten sonra sınav kurulu başkanına

teslim edilir.

(10) Tutanaklar, salon başkanı ve gözetim ve denetim ile görevli olanlar tarafından da

imzalanır.

Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması hâlinde; Giriş Sınavı

Komisyonu, sınav kâğıtlarını değerlendirmek üzere üye tam sayısı ile toplanır; cevap kâğıtla-

rının bulunduğu kapalı zarf bir tutanak düzenlenmek suretiyle açılır ve zarfın içinden çıkan ce-

vap kâğıtları numaralandırılır. Cevap kâğıtlarının her birinin aldığı değerlendirme notu; kâğıt

numarası, değerlendirme notu ve isim sütunlarından oluşacak şekilde hazırlanmış olan tabloya

yazılmak suretiyle bir liste oluşturulur. Takiben cevap kâğıtlarının kapalı olan isim bölümleri
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açılarak adayların isimleri, oluşturulmuş olan listenin ilgili sütununa yazılır. Her bir sayfası

üyelerce paraflanan söz konusu liste, cevap kâğıtlarının değerlendirmesinin yapıldığına ilişkin

olarak düzenlenecek tutanağa ek olarak konur.

(2) Yazılı sınavın klasik usulde yapılması halinde her cevap kağıdı Giriş Sınavı Komis-

yonu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirilir ve değerlendirme notu, bunların aritmetik or-

talaması alınarak belirlenir.

(3) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Yazılı sınavda başarılı

sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir. Giriş sınavının sadece yazılı yapılması ha-

linde başarı sıralaması, yazılı sınavda en yüksek not alan adaydan başlanarak yapılır. Başarı

puanının eşitliği halinde KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

(4) Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste, sınav değerlendirmesinin neticelendiği

günü takip eden beş iş günü içinde Bakanlığın ilan tahtasına asılmak ve Bakanlığın internet si-

tesinde yayınlanmak suretiyle duyurulur. Ayrıca başarılı adaylara yazılı ve/veya elektronik or-

tamda bildirim yapılır. İlgililer, sınav sonuçlarına, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içe-

risinde, yazılı veya elektronik ortamda itiraz edebilir. İtirazlar, sınavın Bakanlıkça yapılması

halinde 5 gün, diğerlerinde 15 gün içinde Giriş Sınavı Komisyonunca sonuçlandırılır. 

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Sözlü sınava; yazılı sınav yapılması halinde, yazılı sınavda başarılı

olan adaylar yazılı sınavdaki başarı sırasına göre, sadece sözlü sınav yapılması halinde ise

KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre atama yapılacak

kadro sayısının en fazla beş katı kadar aday sınava çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sa-

hip adaylar da sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği,

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 ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilirler.

(3) Adaylar, sınav kurulu tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bent-

lerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı

ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam

puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.

Giriş sınavının değerlendirilmesi ve ilanı 

MADDE 15 – (1) Giriş Sınavı Komisyonu, yazılı ve sözlü sınav yapılması durumunda,

giriş sınavı başarı notunu yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını alarak tespit

eder ve nihai başarı sıralamasını ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde kadro unvanlarına göre

ayrı ayrı yapar. Bu şekilde belirlenen giriş sınavı başarı notunun eşit olması durumunda yazılı

sınav puanı yüksek olan adaya, yazılı sınav puanlarının da eşitliği halinde KPSSP3 puanı yük-

sek olan adaya öncelik tanınır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda
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belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday belirlenir. Alınacak hukuk müşaviri ve avukat kadro sa-

yısının ayrı ayrı yarısını geçmemek kaydıyla başarılı adaylar arasından başarı puanı sırasına

göre yedek liste belirlenir. 
(2) Sadece yazılı veya sadece sözlü sınav yapılması hâlinde, sınav puanı giriş sınavı

başarı notunu teşkil eder. Giriş sınavı başarı notu eşit olan adaylardan KPSSP3 puanı yüksek
olan adaya öncelik tanınır. 

(3) Sınav sonuçları, Giriş Sınavı Komisyonu tarafından tutanağa bağlanır.
(4) Giriş Sınavı Komisyonu, unvanlar itibarıyla giriş sınavı nihai başarı listesini ve hu-

kuk müşaviri ve avukat olarak atanabilecek adayların listesini Bakan onayına sunar. Listelerin
Bakan tarafından onaylanmasını müteakip sonuçları, Bakanlığın ilan panosu ve internet site-
sinde duyurur. Giriş sınavını kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılır.

(5) Başarı sırasına göre oluşturulacak yedek aday listesi, sınav sonuçlarının ilanından
itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

(6) Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, asıl ve yedek sıralamasına
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınav sonucuna itiraz
MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde yazılı

veya elektronik ortamda Giriş Sınavı Komisyonuna itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin
bitiminden itibaren Giriş Sınavı Komisyonunca en fazla on beş gün içerisinde incelenerek ka-
rara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı veya elektronik ortamda bildirilir.

Gerçeğe aykırı beyan
MADDE 17 – (1) Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı

beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve ata-
maları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç
duyurusunda bulunulur. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalış-
tıkları kurumlara da bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması
MADDE 18 – (1) Ataması yapılanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosya-

larında, başarısız olanlar ile başarılı olduğu halde herhangi bir nedenle atanamayanların sınav
belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar Başkanlık
tarafından saklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hukuk Müşaviri ve Avukat Kadrolarına Atanma

Atamadan önce istenecek belgeler
MADDE 19 – (1) Hukuk müşaviri ve avukatlık giriş sınavında başarılı olan adaylardan

yapacakları yazılı başvuru dilekçeleri ile beraber kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen
süre içerisinde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
c) Sağlık açısından görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına

dair yazılı beyanı. 

Sayfa : 8                                 RESMÎ GAZETE                                 15 Şubat 2018 – Sayı : 30333



ç) Dört adet vesikalık fotoğraf.

d) Mal bildirimi. 

(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında, bu Yönetmeliğin 17 nci

maddesine göre işlem yapılır.

Giriş Sınavı sonucuna göre atama

MADDE 20 – (1) Giriş Sınavını kazananlar, kendilerine yapılacak bildiride belirtilen

süre içerisinde talep edilen belgeleri ibraz etmeleri ve yazılı başvuruları üzerine Bakanlık ta-

rafından hukuk müşaviri veya avukat kadrolarına atanır.

(2) Gerekli belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz. Ataması yapıldığı

halde süresinde geçerli bir mazereti olmaksızın göreve başlamayanların ataması iptal edilir.

(3) Giriş sınavında başarılı olup; süresinde gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması

yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan, başka

unvanlı veya başka yerde aynı unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi

sebeplerle görevden ayrılanlardan boşalan/atama yapılamayan kadrolara, sınav sonuçlarının

ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay içerisinde Giriş Sınavı yedek listesindeki başarı

sırası dikkate alınarak atama yapılabilir. 

(4) Atamaları yapılanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 62 ve 63 üncü madde hükümleri

uygulanır.

Yeniden atanma ve naklen atanma

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre hukuk müşaviri ya da avukat un-

vanını kazandıktan sonra Bakanlıktaki görevlerinden kendi isteğiyle ayrılıp da yeniden atanmak

isteyenler, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla aynı unvanlarla atana-

bilirler.

(2) İlgili mevzuata göre hukuk müşaviri veya avukat kadrosunu iktisap etmiş, diğer ka-

mu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A)

bendi kapsamında çalışanlar, boş kadro olması ve Bakanlığın ihtiyacı bulunması şartıyla ilgisine

göre hukuk müşaviri veya avukat olarak atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim

MADDE 22 – (1) Giriş sınavında başarılı olup atananlara ilişkin bilgiler, Devlet Per-

sonel Başkanlığına e-uygulama sistemi üzerinden otuz gün içerisinde bildirilir. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Kanun ve

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Birliği Bakanı yürütür.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
YERLEŞİM ALANI İÇERİSİNDE KALAN SANAYİ SİTELERİ İLE SANAYİ

İŞLETMELERİNİN DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİNİN
KREDİLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yerleşim alanları içinde kalmış sanayi site-

lerinin planlı sanayi alanlarına taşınması için sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri,
büyükşehir belediyeleri veya belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin altyapı ve üstyapı ya-
tırımlarının tamamına kadar olan kısmı ile idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, mülki-
yetin edinilmesi masrafları, mimarlık ve mühendislik hizmetleri, taşınma masrafları dâhil kredi
ile desteklenmesine, planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı
sanayi alanlarına taşınmasına yönelik taşınma masraflarının kredi ile desteklenmesine ve kredi
işlemlerinin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin planlı

sanayi alanlarına taşınması projelerinde başvuruların yapılması ve Bakanlıkça değerlendiril-
mesi, sanayi sitelerinin kuruluş yerinin uygunluğu, uygun görülen projelerin yatırım programına
alınması, uygulama projelerinin ve keşiflerinin kredilendirmeye esas olmak üzere uygun gö-
rülmesi, ihalelerinin yapılması, yapım işinin denetlenmesi, kredinin kullandırılması ve geri
ödenmesine yönelik işlemler ile sanayi sitelerinin dönüşüm ve gelişim projeleri ile ilgili diğer
hususlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9
uncu ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Altyapı tesisleri: Yağmursuyu hattı, kanalizasyon hattı, içme ve kullanma suyu, yol,

atıksu arıtma tesisi, elektrik, doğalgaz ve haberleşme şebekesi, katı atık depolama tesisi gibi
tesisleri,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
c) Banka: Bakanlık bütçesinden tahsis edilen kredilerin kullandırılması ile geri öden-

mesine ilişkin işlemleri yürüten ve 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gere-
ğince Türkiye’de faaliyet gösteren bankaları,

ç) Bilgilendirme raporu: Bakanlıkça belirlenecek formata uygun olarak sanayi sitesi
yapı kooperatifince veya idarece başvuru aşamasında hazırlanan ve elektronik ortamda Bakan-
lığa sunulan raporu,

d) Genel katılımcı listesi: Başvurunun kooperatiflerce yapılması durumunda sanayi si-
tesi yapı kooperatifine kayıtlı ortak sayısını, ortakların meslek gruplarına göre dağılımını, iş-
yerlerinin büyüklüğü ile ortaklık nitelik ve şartlarını taşıdıklarına dair bilgileri içeren genel or-
tak listesini; başvurunun idarelerce yapılması durumunda ise sanayi sitesi gelişim alanı içeri-
sinde yer alacak hak sahibi listesini, sanayi işletme sayısını, işletmelerin meslek gruplarına
göre dağılımını, işyerlerinin büyüklüğüne dair bilgileri içeren listeyi,

e) Hak sahibi: Sanayi sitesi dönüşüm alanı içerisinde bulunan ve sanayi sitesi yapı koo-
peratifi anasözleşmesinde yer alan meslek grubu listesindeki meslek dallarından birinde faaliyet
gösteren işyeri malikleri veya kiracıları,

f) İdare: Belediyeler, il özel idareleri ve büyükşehir belediyelerini,
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g) İdari ve sosyal tesisler: Eğitim, sağlık, dini, kültürel, ticari ve idari tesisler, açık ve
kapalı spor tesisleri, güvenlik, banka ve benzeri tesisleri,

ğ) Komisyon: Yatırım programı ile ilgili değerlendirmeleri yapmak amacıyla Bakanlık
Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce kurulan komisyonu,

h) Mimarlık ve mühendislik hizmetleri: Gayrimenkul değerleme, zemin etüdü, mimari,
betonarme, tesisat, elektrik ve benzeri uygulama projeleri yapımı, yapım işi kontrollüğü ve
yapı denetimi gibi hizmetleri,

ı) Sanayi işletmesi: Sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesinde yer alan meslek
grubu listesindeki meslek dallarından birinde faaliyet gösteren işletmeleri,

i) Sanayi sitesi: Sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesinde yer alan meslek grubu
listesindeki meslek dallarından birinde faaliyet gösteren en az 20 işyerinin yer aldığı ve me-
kânsal bütünlüğü olan alanı,

j) Sanayi sitesi dönüşüm alanı: Yerleşim alanı içerisinde kalmış sanayi sitesi alanını,
k) Sanayi sitesi gelişim alanı: Yerleşim alanı dışına taşınacak sanayi sitesi ve sanayi iş-

letmelerinin yer alacağı Bakanlığın uygun görüşü ile kurulan planlı sanayi alanını,
l) Sanayi sitesi yapı kooperatifi: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

ile sanayi sitesi yapı kooperatifi anasözleşmesi hükümlerine göre kurulmuş kooperatifi,
m) Tip borç taahhütnamesi: Bakanlıktan kredi kullanacak sanayi sitesi yapı kooperatifi

veya idareler ile Bakanlık adına banka arasında imzalanan borç sözleşmesini,
n) Yerleşim alanı: Nüfusu 10.000’in üzerinde olan imar planı sınırı içindeki yerleşik

alanları,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kredi Başvuru Şartları ve Değerlendirme

Kredi desteğinin asgari şartları
MADDE 5 – (1) Kredi desteğinden, sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri,

büyükşehir belediyeleri veya belediyeler yararlanabilirler.
(2) Kredi desteği sağlanacak gelişim projelerinin aşağıdaki nitelik ve şartları taşımaları

gerekir:
a) Sanayi sitesi dönüşüm alanında bulunan sanayi işletmesi sayısının en az 2/3’ünün

muvafakatının alınmış olması,
b) Sanayi sitesi gelişim alanında yer alacak hak sahiplerinin, işyeri inşaatlarının tamam-

lanarak yapı kullanma izin belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde tahliye edi-
leceğine dair ilgili idareye noter onaylı tahliye taahhütnamesi vermiş olmaları,

c) Sanayi sitesi dönüşüm alanının 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan veya 3/7/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi uyarınca dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş ol-
ması.

Kredilendirilebilecek harcama unsurları
MADDE 6 – (1) Sanayi sitesi gelişim alanıyla ilgili olarak;
a) Arsa ve arsa mülkiyetinin edinilmesi masrafları,
b) Altyapı tesisleri yapım işi,
c) Üstyapı yapım işi,
ç) İdari ve sosyal tesisler yapım işi,
d) Mimarlık ve mühendislik hizmetleri,
e) Taşınma masrafları,
kredilendirilir.
(2) Sanayi sitesi yapı kooperatifi veya idareler, birinci fıkrada sayılan iş ve hizmetlerden

hangileri için kredi talep ettiklerini bilgilendirme raporunda açıkça belirtirler.
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Başvuru
MADDE 7 – (1) Bakanlık kredi desteğinden yararlanmak isteyen sanayi sitesi yapı

kooperatifleri veya idareler ilgili valiliğe bilgilendirme raporu ile elektronik ortamda başvu-
rur.

(2) Bilgilendirme raporunda sanayi sitesi dönüşüm alanıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgi
ve belgelere yer verilir:

a) Sanayi sitesi dönüşüm alanının belirlenmesi ve ilanına ilişkin karar,
b) Alanın büyüklüğünü, konumunu, yapılaşma ve arazi kullanım durumunu gösteren

plan,
c) Taşınması talep edilen işyerlerinin yapı bilgileri,
ç) İlde yer alan diğer sanayi sitelerine ilişkin genel bilgiler ve doluluk oranları.
(3) Bilgilendirme raporunda sanayi sitesi gelişim alanıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgi

ve belgelere yer verilir:
a) Alanın büyüklüğünü, konumunu, varsa arazi kullanım durumunu gösteren 1/5.000

ölçekli nazım imar planı, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı ve plan açıklama raporu,
b) Genel yerleşim planı.
(4) Bilgilendirme raporunda hak sahipleriyle ilgili aşağıdaki bilgilere yer verilir:
a) Mülkiyet durumu,
b) Genel katılımcı listesi,
c) Hak sahipleri veya sanayi siteleri yapı kooperatifleri ile idare arasında yapılacak dö-

nüşüm ve gelişim alanı projelerine ilişkin protokol,
ç) Hak sahiplerinin muvafakatlarını gösterir noter onaylı tahliye taahhütnameleri.
(5) Valilik tarafından, 5 inci madde ile getirilen destek şartlarını sağlayan ve bu maddede

belirtilen belgeleri tamamlanmış başvurular, valiliğin uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa
elektronik ortamda gönderilir.

Değerlendirme kriterleri
MADDE 8 – (1) Bakanlık, kredi destek taleplerini krediye uygunluk açısından değer-

lendirir.
(2) Başvuruların değerlendirilmesinde sanayi sitesi dönüşüm alanı ile ilgili olarak aşa-

ğıdaki kriterler dikkate alınır:
a) Alanının büyüklüğü, mevkii ve idari durumu,
b) Yerleşim alanının özellikleri ve incelenen alanın yerleşim alanına göre konumu,
c) Yerleşim alanının içinde ya da çevresinde planlı sanayi sitesi alanlarının mevcut olup

olmadığı ve doluluk oranları,
ç) Çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu.
(3) Başvuruların değerlendirilmesinde, sanayi sitesi gelişim alanı ile ilgili olarak alanın

krediye uygunluğu Bakanlıkça dikkate alınır.
(4) İdari ve sosyal tesis alanları toplamının sanayi sitesi gelişim alanı büyüklüğüne ora-

nının %10’u geçmemesi gerekir. Bu oranın üzerindeki kısım, kredi desteği kapsamı dışında
bırakılır.

(5) Taşınacak sanayi alanında bulunan işyerlerinin tamamının, ilan edilen sanayi sitesi
dönüşüm alanı içerisinde kalması gerekir. Projenin etaplar halinde gerçekleştirilmesi durumun-
da, aynı meslek kollarında faaliyet gösterenlerin birlikte taşınmasına öncelik verilir.

(6) Sanayi sitesi gelişim alanı seçilirken alanın üst ölçekli imar planı kullanım kararla-
rına uygun olması şartı aranır.

(7) Sanayi sitesi gelişim alanı için; öncelikle Hazine ve kamu kurum ve kuruluşlarının
mülkiyetinde bulunan yerler ile organize sanayi bölgeleri hizmet destek alanları olmak üzere,
sanayi sitesi yapımına uygun araziler tercih edilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yatırım Programı ve Kamulaştırma

Yatırım programına alınması
MADDE 9 – (1) Kredi destek talepleri Bakanlıkça uygun bulunan projeler yatırım

programına alınması amacıyla Kalkınma Bakanlığına teklif edilir.
(2) Yılı yatırım programında yer alan sanayi sitesi dönüşüm ve gelişim projeleri; Ba-

kanlar Kurulunun yılı programında belirlenen politika ve öncelikleri dikkate alınarak, yılı ya-
tırım programı teklifi içerisinden, Komisyon marifetiyle seçilir. Komisyonca belirlenen proje-
ler; Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Ka-
rarı çerçevesinde, yılı yatırım programına yeni proje olarak teklif edilir.

Yatırım programının uygulanması
MADDE 10 – (1) Yatırım programında yer almasına rağmen geçerli mazereti olmak-

sızın inşaat ihalesi aşamasına gelemeyen sanayi sitesi gelişim projeleri üçüncü yılın sonunda
yatırım programından çıkartılır.

(2) Yatırım programında yer alan projelerden;
a) Program yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek,
b) İnşaat ihalesi yapılmış ve fiziki gerçekleşme oranı daha yüksek olan,
c) Program yılı içerisinde inşaat ihalesi yapılacak olan,
ç) Kamulaştırma süreci tamamlanmış,
d) Başlanmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve

tamamlanması gereken,
e) Afet hasarlarının telafisine yönelik,
projelere ödenek tahsisinde sırasıyla öncelik verilir.
(3) Yıl içerisinde projelerin ilerleme hızlarına göre, Yılı Programının Uygulanması,

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde ek ödenek tahsis
edilebilir.

Kamu yararı kararı ve kamulaştırma
MADDE 11 – (1) Sanayi sitesi gelişim alanı için gerekli olan arazilerin kamulaştırma

işlemleri ilgili idare tarafından yerine getirilir.
(2) Kamulaştırma işlemlerinde 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu

hükümleri uygulanır.
(3) Sanayi sitesi gelişim alanında kurulacak sanayi sitesinin, sanayi sitesi yapı koope-

ratiflerince yapılması durumunda; kamulaştırma işlemine esas kamu yararı kararı; sanayi sitesi
yapı kooperatifinin alacağı genel kurul kararı üzerine gördükleri hizmet bakımından denetimine
bağlı oldukları İdare tarafından verilir. İdarelerin yetkili kurulları tarafından verilen kamulaş-
tırmaya esas kamu yararı kararları valinin onayı ile tamamlanır.

(4) Sanayi sitesi gelişim alanında kurulacak olan sanayi sitesi yer temini için, aşağıda
sayılan şartlar sağlanarak e-hizmetler kapsamında Bakanlığa başvurmaları halinde kamulaş-
tırma bedeli kredisi verilir:

a) Yılı yatırım programında olması,
b) Projenin etaplar halinde yapılması durumunda kredi talebinin ilgili etap dikkate alı-

narak yapılması,
c) İdarece kamu yararı kararı verilmiş olması,
ç) Kamulaştırma kredilendirmesine esas olacak aşağıdaki belgelerin sunulması;
1) Kredi talebinin sanayi sitesi yapı kooperatiflerince yapılması durumunda genel kurul

kararı, idarelerce yapılması durumunda yetkili organ kararı,
2) Kamulaştırmayı yapan idarenin talebi,
3) Kamulaştırma bedeli talep edilen parsel listesi,
4) Kıymet takdir komisyonu raporu,
5) Uzlaşma komisyonu tutanakları,
6) Maliklerle uzlaşma sağlanamamışsa mahkeme kararı.
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(5) 2942 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca mahkeme heyetinin harcırahları,
15 inci maddesi uyarınca mahkemece oluşturulan bilirkişilerin ve keşifte dinlenilen muhtarın
mahkemece takdir edilecek ücretleri ile tapu harçları ve aynı Kanunun gerektirdiği diğer gi-
derler kamulaştırmayı yapan idarece ödenir. Talep halinde bu fıkrada sayılan giderler de ka-
mulaştırma bedeli kredisi olarak verilebilir.

(6) Bu Yönetmelik kapsamında kamulaştırılacak arazinin alanı, yapılacak toplam işyeri
kapalı alanının üç katından fazla olamaz. Bu oranın üzerindeki arazilerin kamulaştırma giderleri
kredi desteği kapsamı dışında bırakılır.

(7) Kamulaştırma işleminin tamamlanmasından sonra tescil işlemi adına kamulaştırma
yapılan yapı kooperatifi tüzel kişiliği veya sanayi sitesinin doğrudan idare tarafından yapılması
halinde ilgili idare adına yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Proje, İhale ve Kabul İşlemleri

Uygulama projelerinin kredilendirmeye esas olmak üzere uygun görülmesi
MADDE 12 – (1) Sanayi sitesi inşaatlarının Bakanlıkça kredilendirilebilmesi için uy-

gulama projelerinin kredilendirmeye esas olmak üzere uygun görülmesi gerekir.
(2) Bakanlıkça kredilendirmeye esas olmak üzere uygun görülmesi işleminin yapıla-

bilmesi için; aşağıdaki belgeler elektronik ortamda Bakanlığa gönderilir:
a) Parselasyon planı,
b) Ruhsat makamınca veya konu ile ilgili yetkili idarelerce onaylı;
1) Plankote,
2) Parsel bazında jeolojik ve jeoteknik etüt raporu,
3) Subasman kotlu plan,
4) Genel yerleşim planı,
5) Mimari, statik, mekanik, elektrik tesisat gibi uygulama projeleri, hesap ve detayları,
6) Kazı plan ve kesitleri,
7) Zemin ve temel etüdü raporu,
8) Yol, atıksu, içme ve kullanma suyu, yağmursuyu projeleri ve hesap tabloları,
9) Yüksek gerilim – alçak gerilim elektrik şebeke projeleri,
10) Haberleşme projeleri.
(3) Bakanlıkça yapılacak incelemede işyerlerinin işlevselliği ve kullanılacak malzeme-

lerin ekonomikliği değerlendirilir. Ayrıca 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununda ve
3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeli-
ğinde yapı ruhsatı için gerekli sayılan diğer projelerin ilgili idarelerince onaylanmış olması
şartı aranır.

(4) Bağımsız bir işyeri yapı inşaat alanı; kalkınmada öncelikli yörelerde 2100 metrekare,
ihtisas sanayi sitesi ve diğer illerde 3500 metrekareden fazla olamaz.

Keşif özetleri
MADDE 13 – (1) Sanayi sitesi inşaatlarının Bakanlıkça kredilendirilebilmesi için iha-

leye esas olacak keşif özetlerinin Bakanlıkça incelenerek kredilendirmeye esas olmak üzere
uygun görülmesi gerekir. Yapım işi, uygulama projelerine ve keşif özetlerine uygun olarak yü-
rütülür. İşin devamı sırasında proje tadilatından veya imalat artışlarından kaynaklanan keşif
artışlarına Bakanlıkça kredi desteği sağlanmaz.

(2) Sanayi sitesi dönüşüm ve gelişim projelerinde Bakanlık kredi desteği kapsamı dı-
şındaki yapılara ve imalatlara Bakanlığın uygun görmesi halinde yer verilebilir. Bu durumda
sanayi sitesi dönüşüm ve gelişim projesine Bakanlık kredi desteği oranı keşif özetlerinde Ba-
kanlık kredi desteği kapsamı dışındaki maliyetler düşülerek belirlenir.
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İhale usul ve esasları
MADDE 14 – (1) Sanayi sitesi gelişim alanına ilişkin yapım işlerinin sanayi sitesi yapı

kooperatifi tarafından yapılması durumunda yapım işi ihaleleri, 15 ilâ 23 üncü maddelerle be-
lirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkta gerçekleştirilir. İhalelerin, ilan edilerek kapalı
teklif usulü ile yapılması esastır.

(2) Sanayi sitesi gelişim alanına ilişkin yapım işlerinin idareler tarafından yapılması
durumunda yapım işi ihaleleri, ilgili İdarenin tabi olduğu ihale kuralları çerçevesinde gerçek-
leştirilir.

(3) İdarenin kendi imkânlarıyla yapacağı imalatlar ve mühendislik hizmet bedelleri kre-
di kapsamında değerlendirilmez.

(4) Sanayi sitesi gelişim alanı inşaatlarının ihale yöntemiyle yaptırılmasına, ihale sonucu
oluşan fiyat üzerinden kazanan yüklenici ile sözleşme imzalanmasına ve konu ile ilgili sanayi
sitesi yönetim kuruluna yetki verilmesine ilişkin kredi talebinin sanayi sitesi yapı kooperatif-
lerince yapılması durumunda genel kurul kararı, idarelerce yapılması durumunda yetkili organ
kararı alınır. Kredi talebinin sanayi sitesi yapı kooperatiflerince yapılması durumunda genel
kurul kararı ve buna istinaden alınan yönetim kurulu kararı, idarelerce yapılması durumunda
yetkili organ kararının ve yetkilisince onaylanan keşif özetinin kredilendirmeye esas olmak
üzere talep yazısı ekinde elektronik ortamda Bakanlığa gönderilmesi ile ihale süreci başlar.

İhale dosyasının hazırlanması
MADDE 15 – (1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten ihale şartnamesi,

sözleşme tasarısı, teknik şartnameler Bakanlık tarafından tespit edilecek kriterlere göre, sanayi
sitesi tarafından hazırlanarak ihale dosyası oluşturulur.

(2) Bu dosyada işin niteliğine göre yer alacak özel ve teknik şartların yanı sıra aşağıdaki
bilgilerin de bulunması zorunludur:

a) Sanayi sitesinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları,
b) İşin adı, niteliği, nevi ve miktarı,
c) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,
ç) İhalenin yeri, tarihi ve saati,
d) Keşif bedeli, geçici teminatın miktarı ve şartları ile kesin teminata ait şartlar,
e) İhale usulü, teklif alma şekli, teklifin teslim tarihi ve yeri,
f) İhaleye katılamayacak olanlar,
g) İhale dışı bırakılma nedenleri,
ğ) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,
h) Tekliflerin hazırlanması, verilmesi, dış zarf açılması, iç zarf açılması ile ilgili esas-

lar,
ı) Tekliflerin geçerlilik süresi,
i) İşe başlama ve iş bitirme tarihleri, gecikme halinde alınacak cezalar,
j) İhaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte veya iptal etmekte sanayi sitesi yapı koope-

ratifinin serbest olduğu,
k) Ödeme yeri, şartları ve süresi ile avans verilip verilmeyeceği ile ilgili şartlar ve mik-

tarı,
l) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlardaki değişiklikler nedeniyle eğer

ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,
m) Süre uzatımı verilecek haller ve şartları,
n) Vergi resim ve harçların kim tarafından ödeneceği,
o) İş ve işyeri sigortalanmasına ilişkin şartlar,
ö) İhale kararının kesinleştirilmesi ve sözleşmenin imzalanma süreci,
p) İhtilafların çözüm şekli.
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İhalenin ilanı ve ihale dosyasının verilmesi
MADDE 16 – (1) İhale konusu işler, Resmî Gazete ile mahalli gazetelerde ikişer defa

yayımlanmak suretiyle ilan edilir. Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası onbeş gün-
den, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz. İhale ayrıca Bakanlık internet sayfa-
sında da duyurulur.

(2) İhale dosyasının bedelli veya bedelsiz verileceği, bedelli verilecekse satış bedeli ile
temin edileceği yer, ihale ilanında belirtilir.

İlanda bulunması zorunlu hususlar
MADDE 17 – (1) İhale ilanında aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:
a) Sanayi sitesinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları,
b) İhale konusu olan işin adı, niteliği, yeri ve keşif bedeli,
c) İhale dosyası ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
ç) İhalenin yeri, tarihi ve saati,
d) İhalenin usulü ve teklif alma şekli,
e) Geçici teminat miktarı,
f) İsteklilerde aranan şartlar, belgeler ve yeterlilik kriterleri,
g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
Teminat ve teminat olarak kabul edilen değerler
MADDE 18 – (1) İsteklilerden, ihale konusu işin keşif bedelinin yüzde yedisinden

aşağı olmamak üzere geçici teminat, ihale bedelinin yüzde on dördünden az olmamak üzere
kesin teminat alınır.

(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler

yerine düzenlenen belgeler.
(3) Teminat mektupları dışındaki teminatlar, sanayi sitesi yapı kooperatifi tarafından

belirlenecek banka şubelerine yatırılır ve makbuzları ihale dosyasına konur.
İhale komisyonu
MADDE 19 – (1) İhale komisyonu, biri Komisyon Başkanı olmak üzere beş Bakanlık

personeli ve sanayi sitesini temsilen iki üyeden oluşturulur.
(2) İhale komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kararlarda

çekimser oy kullanılamaz. Karara katılmayan üye, katılmama gerekçesini belirtir. Alınan ka-
rarlar, tutanağa bağlanır.

(3) Yeterlik ve ihale aynı komisyonca yapılır.
Tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi
MADDE 20 – (1) Kapalı zarf içerisinde, teklif mektubunu içeren iç zarf da dâhil olmak

üzere, ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler, bir zarfa konur. Teklif mektupları
yazılı ve imzalı olarak kapalı zarf içerisinde sunulur. Teklifler, ihale dosyasında belirtilen ihale
saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında teslim edilir, belirtilen saatten sonra verilen
teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir.

(2) İhale komisyonunca teklif zarfları alınış sırasına göre incelenir. Dış zarflar istekli-
lerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılarak katılımcı firmaların isimleri
okunur. İsteklilerin teklif mektubunu içeren iç zarfları, yeterlik sonucunda değerlendirilmek
üzere açılmadan ayrılır. İsteklilerin dış zarf belgeleri ihale komisyonunca değerlendirilmek
üzere, yeterlik sonuçlarının açıklanacağı ve teklif mektuplarının açılacağı gün ve saat belirti-
lerek oturum isteklilere kapatılır.

(3) İsteklilerin dış zarf belgeleri ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zo-
runlu olan ekleri, ihale komisyonunca değerlendirilerek, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme
kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve ihale dosyasında belirtilen şartlara uygun olup
olmadığı incelenir.
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(4) İlk oturumda tespit edilen gün ve saatte, isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde,
ihale komisyonunca yapılan dış zarf inceleme sonuçları, yeterlik alamayan isteklilerin değer-
lendirme dışı bırakılma nedenleri, gerekçeleri ile birlikte açıklanır. Değerlendirme dışı bırakılan
isteklilere ait teklif mektubunu içeren iç zarfları açılmadan iade edilir. İhale komisyonunca dış
zarf belgelerinin tamam olduğu tespit edilerek, yeterli bulunan isteklilere ait teklif mektubunu
içeren iç zarfları sıra ile açılarak, istekliler ile teklif ettikleri indirim oranları açıklanır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi
MADDE 21 – (1) İhalede, yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen geçerli

teklifler içerisinden, en yüksek indirim oranı veya en düşük teklif bedeli, ekonomik açıdan en
avantajlı teklif olarak belirlenir. Birden fazla istekli tarafından, aynı indirim oranının veya teklif
bedelinin verildiği ve bunların ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğunun anlaşıldığı du-
rumlarda, iş deneyim belgeleri, fiyat dışındaki unsur olarak değerlendirilmek suretiyle, eko-
nomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

İhalenin yapılıp yapılmaması
MADDE 22 – (1) İhale komisyonu, ihale dosyası esasları dâhilinde isteklileri değer-

lendirir. İhale komisyonu kararı üzerine, sanayi sitesi verilmiş olan bütün teklifleri reddederek
ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yüküm-
lülük altına girilmez.

İhalenin sonuçlandırılması ve sözleşme düzenlenmesi
MADDE 23 – (1) İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde

bırakılır. İhale komisyonu, bu esaslar doğrultusunda gerekçeli kararını belirleyerek onaya sunar.
İhale kararı, karar tarihini izleyen en geç yirmi bir takvim günü içinde onaylanır veya gerekçesi
açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir.

(2) İhale sonucu, ihale kararının onaylandığı günü izleyen en geç on takvim günü içinde,
ihale üzerinde bırakılana veya vekiline, imzası alınmak veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat
adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

(3) İhale kararı kendisine bildirilen ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin, bildirimi iz-
leyen günden itibaren on takvim günü içinde, ihale dosyasında belirtilen oranda, sözleşmeye
kaydolunacak kesin teminatı vererek, noter kanalıyla sözleşme imzalaması şarttır. Bu zorun-
luluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
iptal edilir, geçici teminat gelir kaydedilir ve istekli, Bakanlık kredisi ile yapılacak işlere ait
ihalelere iki yıl süre ile katılamaz.

(4) İhalenin sonuçlandırılmasından sonra, yeterli bir gerekçesi olmadan usulüne uygun
olarak yüklenici ile sözleşme imzalamayan sanayi siteleri yatırım programından çıkarılır.

(5) İhalenin sonuçlanmasını müteakip, sanayi sitesi ile yüklenici arasında noterden dü-
zenlenecek beş adet sözleşme dosyasından, iki adedi Bakanlığa gönderilir.

(6) Yönetmelikte ve ihale dosyasında yer almayan diğer hususlar için, kamu ihale mev-
zuatının ilgili maddeleri kıyasen uygulanır.

Seviye tespiti ve kabul işlemleri
MADDE 24 – (1) Sözleşme esaslarına göre gerçekleştirilen imalat ve ihzaratlar karşılığı

kontrol teşkilatı tarafından hazırlanan hakediş raporları sanayi sitesi yapı kooperatiflerince
kredi kullanılması durumunda sanayi sitesi yapı kooperatifince, idarelerce kredi kullanılması
durumunda idare yetkili organınca onaylandıktan sonra, Bakanlık tarafından kredilendirilme
açısından seviye tespiti yapılır. Sanayi sitesi inşaatlarının kabul işlemleri, sanayi sitesi yapı
kooperatiflerince kredi kullanılması durumunda sanayi sitesi yapı kooperatifi, idarelerce kredi
kullanılması durumunda idare tarafından oluşturulacak komisyon marifetiyle yapılıp onaylan-
dıktan sonra bir nüshası Bakanlığa bilgi için gönderilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kredilendirme, Bakanlığın Denetimi ve Son Hükümler

Kredinin kaynağı
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında kullandırılacak krediler, Bakanlık büt-

çesinde yer alan ödeneklerden karşılanır.
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Kredi teminatı
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sanayi sitesi yapı kooperatifi veya ida-

reler, Bakanlık tarafından verilen kredi tahsis talimatına göre hazırlanan tip borç taahhütna-
mesini, notere onaylattıktan sonra bankaya verir. Borç taahhütnamesinin, bankaya intikalinden
sonra kredi kullanılabilir.

(2) Kredinin güvencesini oluşturacak arsa ve arazilerin, detaylı bir dökümü sanayi sitesi
yapı kooperatifi veya idareler tarafından bankaya onaylı listeler halinde bildirilir. Banka liste-
lerde belirtilen arsa ve araziler üzerine, Bakanlık adına birinci derece ve sırada kredinin yüzde
kırk fazlası kadar gayrimenkul ipoteği tesis ederek gerekli teminatı oluşturur. Söz konusu arsa
üzerine yapılacak her türlü inşaat, ipotek kapsamına dâhil edilir.

Katılım payı
MADDE 27 – (1) Katılım payı, kredilendirilme açısından vize edilen hakediş bedelinin,

Bakanlık hissesi dışındaki sanayi sitesi yapı kooperatifi veya idareler tarafından ödenmesi ge-
reken kısmıdır.

(2) Katılım payının, sanayi sitesi yapı kooperatifi veya idareler tarafından Bankaya ya-
tırılmasını müteakip, hakediş tutarının Bakanlık hissesi, fiili olarak kredilendirilir.

Kredi kullanım esasları
MADDE 28 – (1) Bakanlıkça verilen krediler, bu Yönetmelikle belirlenen amaçlar dı-

şında kullanılamaz, başka kişi ve kuruluşlara devredilemez ve haczedilemez. Bu hükümlere
uyulmaması halinde, kredilendirilme durdurularak, ödenen meblağlar sanayi sitesi yapı
kooperatifi ve idarelere tahakkuk ettirilmek suretiyle, Bakanlık gelir hesabına iade edilir.

(2) Bakanlık kredisi sanayi sitesi yapı kooperatifi ve idareler aracılığı ile kullandırılır.
Ferdi kredi kullandırılmaz.

(3) Krediye mahsuben hiçbir şekilde avans verilmez.
(4) Bakanlık, kredi ödeme şekil ve şartlarını mevzuat çerçevesinde tekrar gözden ge-

çirmeye, gerektiği zaman değişiklik yapmaya, ek şart koymaya yetkilidir.
Satış ve devir
MADDE 29 – (1) İdareler, sanayi sitesi gelişim alanı inşaatının tamamlanmasını mü-

teakip hak sahipleriyle yaptıkları sözleşme hükümlerine uygun olarak işyerlerinin mülkiyetini
hak sahiplerine devreder.

(2) İdare tarafından hak sahipleri için Bakanlık kredi desteğiyle yapılan işyerlerinin
satış bedeli, işyeri inşaat maliyet bedelinin %10’undan fazla olamaz.

Kredilendirme
MADDE 30 – (1) Taşınma masrafları dâhil kullandırılacak kredinin kredilendirme ve

faiz oranları ve geri ödeme ile ilgili hususları Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Pro-
jeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenir.

Bakanlığın denetimi
MADDE 31 – (1) Bakanlık, kendi veya uygun göreceği merciler marifetiyle kredi kul-

lanıcılarını, kredi işlemleriyle ilgili olarak dilediği zaman denetler, düzeltilmesi gerekli görülen
hususların tespiti halinde gerekli tedbirleri alır. Kredi kullanıcısı, Bakanlık talimatlarını yerine
getirmekle yükümlüdür.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde sanayi sitesi gelişim projesinin her aşamasında
müşavirlik hizmeti alabilir.

(3) Bakanlık, sanayi sitelerinin dönüşüm ve gelişimi kapsamında, diğer kamu kurum
ve kuruluşlarının da dâhil olduğu ortak projeler yürütebilir.

Yürürlük
MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yü-

rütür.
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan:
PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA

USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Proje De-
ğerlendirme ve Seçim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanını,”
“b) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,”
“ç) Faydalanıcı: Projesi desteklenmek üzere seçilen ve Kurum ile sözleşme imzalayan

gerçek ya da tüzel kişiyi,”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.
“(2) Komisyon; Kurum Başkanının başkanlığında, asgarî daire başkanı düzeyinde ol-

mak kaydıyla, Bakan tarafından farklı ana hizmet birimlerinden belirlenecek en fazla dört Ba-
kanlık temsilcisi, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm ile Orman
ve Su İşleri Bakanlıklarının birer daimî temsilcisinden oluşur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Komis-
yon üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları;” ibaresi, “Komisyon üyelerinin görev süreleri;”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Proje seçimi, Genel Koordinatörlük tarafından uygun başvuru lis-

tesinde yer alan projeler üzerinden gerçekleştirilir.
(2) Programda belirlenen kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda oluşan pu-

anlar temel alınarak sıralama yapılır. Proje sıralamaları tedbir bazında yapılır.
(3) Toplam puanların eşit olması durumunda, eşit puanlı projeler kendi arasında Tarım

ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun prosedürlerinde belirtilen kriterlere göre sıra-
lanır.

(4) Desteklenecek proje sayısı, desteklemeye ayrılmış olan bütçe ile sınırlıdır. Eğer des-
teklemeye ayrılmış bütçe kadar proje başvurusu yapılmazsa, artan destek miktarı bir sonraki
destekleme bütçesine devredilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Desteklenmek üzere belirlenen asıl ve yedek projeler Kurumun res-

mî internet sitesinde yayımlanır.
(2) Desteklenmesine karar verilen ve reddedilecek projelerin başvuru sahiplerine ilgili

bildirimler yapılır.
(3) Desteklenmesine karar verilen projelerin başvuru sahiplerine yapılacak bildirimler,

sözleşme imzalanma sürecinin detaylarını da içerir.”
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Ku-

rumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/9/2008 27011
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2018/9
İşyeri : Bizimkent Projesi 1. 2. 3. Etap Konutları

Cumhuriyet Mah. Derviş Eroğlu Cad. No:26 Beylikdüzü/İSTANBUL
SGK Sicil No : 1018227.034
Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası 
İnceleme : Bizimkent Projesi 1. 2. 3. Etap Konutları unvanlı işyerinde Bakan-

lığımızca yapılan incelemede; yürütülmekte olan işin kapıcılık hizmetleri olduğu, bu nedenle
yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tes-
pit edilmiştir.

Karar: Bizimkent Projesi 1. 2. 3. Etap Konutları unvanlı işyerinin; yürüttüğü işlerin
niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkoluna girdiğine ve
yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Söz-
leşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (I) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL 
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 2)

MADDE 1 – 5/3/2015 tarihli ve 29286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tü-
ketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGU-
LAMALARI VE MÜTESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünün “Kamuya Ait Kuru-
luşların İade Talepleri” başlıklı (B/5.5.4.) ve (B/6.7.4.) alt bölümlerinde yer alan “, belediyeler”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin; “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜ-
TESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünün “İade Talep Edebilecekler” başlıklı
(C/1.1.3.) ve (C/1.2.3.) alt bölümlerinin beşinci paragrafına, “Kurul Kararının 2 nci maddesin-
de” ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki parantez içi ibare eklenmiştir.

“(sonraki yıllarda üretimde bulunulan dönemde aynı kapsamda yürürlükte olan “Ham
Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın
ilgili maddesinde)”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin; “III- İNDİRİMLİ VERGİ UYGULAMALARI VE MÜ-
TESELSİL SORUMLULUK” başlıklı bölümünün “İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Sü-
resi” başlıklı;

a) (B/6.6.4.) alt bölümünün ikinci paragrafında yer alan “üretilen aerosolün vergisinin
beyan dönemini takip eden ay başından itibaren üç ay”  ibaresi  “üretilen aerosolün vergisinin
beyan dönemini takip eden ay başından itibaren altı ay” şeklinde ve bu alt bölümde yer alan
“Örnek 2” aşağıdaki şekilde,

“Örnek 2: Aerosol üreticisi (B) tarafından 1/11/2017 tarihinde ÖTV’ye tabi olan aerosol
üretiminde kullanılmak üzere yurt içinden ÖTV’si ödenerek satın alınan 2.000 kg L.P.G.’nin
1.000 kg’lik kısmı 2017 yılı Aralık ayı, kalan 1.000 kg’lik kısmı ise 2018 yılının Şubat ayı içe-
risinde bu malın imalatında kullanılmıştır. Aralık ayında imal edilen aerosol 10/3/2018 tari-
hinde, Şubat ayında imal edilen aerosol ise 25/4/2018 tarihinde teslim edilmiş ve bu teslimlere
ilişkin ÖTV (IV) sayılı liste ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek ödenmiştir. 
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Buna göre, 2018 yılı Mart ayında teslim edilen aerosolün imalatına ilişkin olarak bu
malın vergisinin beyan dönemini takip eden ay başı olan 1/5/2018 tarihinden 31/10/2018 tari-
hine kadar; Nisan ayında teslim edilen aerosolün imalatına ilişkin olarak ise bu malın vergisinin
beyan dönemini takip eden ay başı olan 1/6/2018 tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar iade
talep edilebilir.”

b) (C/1.2.5.) alt bölümünde yer alan “imal ettikleri malın teslimine ilişkin verginin be-
yan dönemini takip eden ay başından itibaren üç ay”  ibaresi  “imal ettikleri malın teslimine
ilişkin verginin beyan dönemini takip eden ay başından itibaren altı ay” şeklinde ve bu alt bö-
lümde yer alan “Örnek 1” ve “Örnek 2” aşağıdaki şekilde,

“Örnek 1: 1/1/2018 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. solvent türü whi-
te spirit isimli malın 200 Kg.’si Şubat ayı içerisinde ticari ismi tiner olan ÖTV’ye tabi malın
imalatında kullanılmıştır. İmal edilen tinerin tamamı 13/6/2018 tarihinde teslim edilmiş ve
buna ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenmiştir. 

Buna göre, teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebi-
lecek vergi için 1/7/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurula-
bilir.

Örnek 2: 1/1/2018 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. solvent türü toluen
isimli malın 500 Kg.’si Mart ayı, kalan 500 Kg.’si ise Kasım ayı içerisinde ticari ismi tiner
olan ÖTV’ye tabi malın imalatında kullanılmıştır. Bu mallar kullanılarak imal edilen tinerin
yarısı 10/5/2018 tarihinde kalan yarısı ise 25/7/2018 tarihinde teslim edilerek bu teslimlere
ilişkin ÖTV ilgili vergilendirme döneminde beyan edilmiştir. 

Buna göre, Mayıs ayında teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi
talep edilebilecek vergi için 1/6/2018 tarihinden 30/11/2018 tarihine kadar; Temmuz ayında
teslim edilen tinerin imalatında kullanılan mala ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için ise
1/9/2018 tarihinden 28/2/2019 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.”

c) (C/1.3.5.) alt bölümünde yer alan “ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden ay başın-
dan itibaren üç ay”  ibaresi  “ihracatın gerçekleştiği tarihi takip eden ay başından itibaren altı
ay” şeklinde ve bu alt bölümde yer alan “Örnek 1” ve “Örnek 2” aşağıdaki şekilde,

“Örnek 1: 1/1/2018 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. baz yağın tama-
mı 15/2/2018 tarihinde aynı cetvelde yer alan ve Kararname eki Kararın 3 üncü maddesinde
G.T.İ.P. numarası belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanıla-
rak, imal edilen bu malın yarısı 25/2/2018 tarihinde, kalan yarısı ise 2/6/2018 tarihinde ihraç
edilmiştir. 

Buna göre, 25/2/2018 tarihinde ihraç edilen yağlama müstahzarı isimli malın imalatında
kullanılan baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi için 1/3/2018 tarihinden 31/8/2018
tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir. Diğer taraftan 2/6/2018 tarihinde yapılan ih-
racat, 30/4/2018 tarihine kadar (bu uygulamanın (1.3.2) bölümünde belirtilen sürede) gerçek-
leşmediğinden, ihraç edilen bu malların imalatında kullanılan baz yağlar için ÖTV iadesi talep
edilemez.

Örnek 2: 1/1/2018 tarihinde ÖTV’si ödenerek satın alınan 1.000 Kg. baz yağın 200
Kg.’si 3/2/2018 tarihinde aynı cetvelde yer alan ve Kararname eki Kararın 3 üncü maddesinde
G.T.İ.P. numarası belirtilen yağlama müstahzarı isimli mallardan birinin imalatında kullanıla-
rak, imal edilen bu mal 15/3/2018 tarihinde ihraç edilmek üzere ihracatçıya teslim edilmiş ve
ihracat 10/6/2018 tarihinde gerçekleşmiştir.

Buna göre, imalatta kullanılan 200 Kg. baz yağa ilişkin iadesi talep edilebilecek vergi
için 1/7/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurulabilir.”

değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNI 

Yargıtay 8. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2017/22754 

Suç : Hükümlü veya tutuklunun kaçması 

Mahkemesi : Ġncesu Asliye Ceza Mahkemesi 

Sanık : Ali ÇAKIR (TC Kimlik No: 52939254290) Kayseri Ġli, Tomarza Ġlçesi, 

Toklar Mah/Köy, Cilt No: 57, Hane No: 14, BSN: 60‘da nüfusa kayıtlı 

Çerkez ve Kamile oğlu, Tomarza - 13/9/1989 doğumlu, EskiĢehir Bağları 

DaniĢmend Gazi Mahallesi Ürün Sok. No: 26 Ġç Kapı No: 1 

Melikgazi/KAYSERĠ adresinde oturur. 

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan yukarıda açık kimliği yazılı sanık Ali 

ÇAKIR hakkında Ġncesu Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 31/10/2014 gün ve 2014/113 esas, 

2014/140 karar sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın        

2. Maddesi ile CMUK‘nun 316. Maddesinde eklenen son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay 

Cumhuriyet BaĢsavcılığının tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden ve yapılan araĢtırmalara 

rağmen adresi tespit edilemediğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 

29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet 

BaĢsavcılığının hükmün ONANMASI, isteyen 28/10/2017 tarih ve 9. bölüm 2015/12529 sayılı 

tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 1442/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCDD HAYDARPAġA 1 RÖMORKORUNA MAN MARKA 

YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/62892 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi  : TCDD HAYDARPAġA LĠMAN ĠġLETMESĠ 

MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 216 348 80 20 / 0 216 345 17 05 

c) Elektronik Posta Adresi  : alizengin@tcdd.gov.tr 

2 - Ġhale konusu malın adı ve miktarı : HaydarpaĢa 1 römorkoruna ait Man marka yedek 

parça temini 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Alım Komisyonu BaĢkanlığına 01/03/2018 günü saat 14:00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü Mal ve 

Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 

almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi HaydarpaĢa Liman ĠĢletmesi Müdürlüğü veznesinden 

KDV Dahil 300 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir.  

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 1438/1-1 
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ÇAN BELEDĠYESĠ‘NE AĠT 4 YILDIZLI TERMAL OTEL& SPA ĠġYERĠ MEVCUT OLAN 

BÜTÜN EKĠPMANLARI VE ARSASI ĠLE BĠRLĠKTE SATIġI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Çanakkale İli / Çan Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu : Çanakkale Ġli Çan Ġlçesi Seramik (Cumhuriyet) Mahallesi 

Hulusi Damgacıoğlu Caddesi No: 1 de bulunan, Mülkiyeti Çan 

Belediyesine ait 14 pafta, 133 ada, 4 parselde bulunan     

12.029,90 m2 lik arsa içinde 9100 m2 lik kullanım alanı bulunan 

taĢınmazın aĢağıda nitelikleri belirtilen Çan Belediyesi 4 Yıldızlı 

Termal Otel&SPA ĠĢyeri iĢletmeye hazır vaziyette tefriĢat ve 

demirbaĢları ile birlikte Çanakkale ili Çan Ġlçesi Cumhuriyet 

Mahallesi Pafta: 26.27.28 Ada: 110; Parsel 57 de bulunan, 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu 

Kapsamında Çan Belediye BaĢkanlığına ait JEOTERMAL-ĠR 

17/09 Nolu Kaynak Bazında alınan ruhsatta yer alan SK-3 (SJ-1) 

nolu sondaj kuyusunun kullanım hakkı, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif (ARTTIRMA) 

usulüne göre satılacaktır. 

ĠĢin Niteliği : Ġç tefriĢat, demirbaĢları ve arsası ile birlikte, kullanıma ve 

iĢletmeye hazır Ģekilde 55 Oda, 110 Yatak, 130 KiĢilik Lokanta, 

330 KiĢilik çok amaçlı salon, 90 kiĢilik çok amaçlı salon, 100 

kiĢilik pastane, aletli jimnastik salonu, 3 adet kapalı Termal 

havuz, 14 adet günübirlik banyolar, 5 adet masaj odası, satıĢ 

ünitesi, 50 araçlık otopark Ģeklindedir. 

Muhammen Bedeli : 13.000.000,00 TL (KDV.den Muaftır.) 

Geçici Teminat (%3) :      390.000,00 TL 

Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45 nci bendi uyarınca AÇIK 

TEKLĠF USULÜ - (ARTTIRMA) 

ġartname Bedeli : 1.000,00 TL (KDV Dahil) 

Ġhale Tarihi : 27.02.2018 Salı günü 

Ġhale Saati : 15:00 

1 - ĠHALEYE KATILIMA ġARTLARI 

ÇAN BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA 27/02/2018 Salı günü ve Saat 15:00‘de Çan 

Belediyesi 4 Yıldızlı Termal Otel&SPA ĠĢyeri, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 45 nci bendi 

gereği ―AÇIK TEKLĠF USULÜ (ARTTIRMA)‖ ile ihaleye verilecektir. 

Ġhale için teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatine kadar Ġhale Komisyon BaĢkanlığına 

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedeller KDV.den Muaftır. 
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Ġhale ġartnamesi ve ekleri Çan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde 

görülebilir ve 1.000,00 TL. (KDV Dahil) ücret karĢılığı satın alınabilir. Ġhale doküman bedeli 

Belediye veznesi veya T.C Ziraat Bankası Çan ġubesindeki TR 620001000338096075295030 

IBAN nolu hesabına yatırılacaktır. 

Ġhale 27/02/2018 Salı günü saat:15:00 de yapılacaktır. 

Ġhale Çan Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

1.1. Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Ġhale Komisyonunca Ġstenilen Belgeler: 

08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nda belirtilen niteliklere haiz olmak 

ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak Ģarttır. 

Ġhaleye iĢtirak edecekler bedeli karĢılığında Ģartname satın almak zorundadır. 

ĠHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER 

Ġsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek Ġhale Dosyasında aranacak belgeler 

Ģunlardır: 

A) Gerçek kiĢi olması halinde: 

1. T.C. Kimlik numarasını içerir Nüfus Cüzdanı Sureti, 

2. Kanuni Ġkametgah sahibi olmak, 

3. Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4. Her sayfası paraflanmıĢ ve son sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

5. ġartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı, 

6. Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı, 

7. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

8. Vergi Borcu Yoktur belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına iliĢkin 

belge, 

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

10. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti) 

11. Ġhaleye katılan tarafından imzalanmıĢ ġartname ekinde bulunan EK-2 Yer Görme 

Belgesi 

12. ġartname ekinde bulunan usulüne uygun doldurulmuĢ Teklif Mektubu (EK-3) 

B) Tüzel kiĢi olması halinde; 

1. Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret ve 

Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden, Ġdare Merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya ilgili makamdan) kuruluĢundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel 

kiĢinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

2. Tüzel kiĢiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği 

temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdikli imza sirküleri (Dernekler için ihaleye 

katılmak üzere yetkilendirdikleri kiĢiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli 

sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi) 
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3. Ġstekli Ģirket ise, Ticaret ve Sanayi Odası Kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, ġirketi temsile 

yetkili kiĢilerin kim olduğunu gösteren temsil belgesi ve temsile yetkili Ģahısların noterde 

düzenlenmiĢ ıslak imzalı imza sirküleri, 

4. Dernekler için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

5. Geçici teminat mektubu veya makbuzun aslı 

6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi 

7. Kamu Tüzel KiĢileri söz konusu olduğunda, tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya 

teklifte bulunacak kiĢilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belge, 

8. Her sayfası paraflanmıĢ, son sayfası imzalanmıĢ Ģartname, 

9. ġartnamenin satın alındığına dair makbuz aslı, 

10. Vergi Borcu Yoktur belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına iliĢkin 

belge 

11. Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi 

12. Ġhaleye katılan tarafından imzalanmıĢ ġartname ekinde bulunan EK-2 Yer Görme 

Belgesi 

13. ġartname ekinde bulunan usulüne uygun doldurulmuĢ Teklif Mektubu (EK-3) 

C) Ortak GiriĢim olması halinde: 

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

(B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

D) Yabancı uyruklu GiriĢimci olması halinde: 

Yabancı uyruklu tüzel kiĢilerle ilgili olarak yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin 

kanunlarına göre kurulan tüzel kiĢiliğe sahip ticaret Ģirketleri ile yabancı yatırımcıların birlikte 

veya ayrı ayrı %50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip 

olmamakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip 

bulundukları Türkiye‘de kurulu tüzel kiĢiliğe sahip ―yabancı sermayeli Ģirketler ‖birbirinden 

farklı olduğundan ve edinim Ģartları da farklı olduğundan bu hususa göre Ülkemizde taĢınmaz ve 

sınırlı ayni hak edinebilen ülke vatandaĢları ve edinim Ģartlarına uygun olanlar ihaleye katılabilir. 

Söz konusu belgelerin aslı, ''aslının aynıdır.'', ''aslı Ġdarece görülmüĢtür.'' veya bu anlama 

gelecek Ģekilde Ģerh düĢülen suretlerini tekliflerine eklemeleri gerekir. 

TaĢınmazın satıĢ ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve Ģartnamede 

belirtilen belgeler ile birlikte satıĢ Ģartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 

27/02/2018 tarihinde Salı günü saat 15:00‘e kadar Belediye Encümenine Ġhale sıra numaralı alındı 

belgesi karĢılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgraf, faks ve elektronik posta ile yapılan 

müracaatlarda ihale saatinden sonra teklifler ile usulüne uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, 

silinti, ya da düzeltme bulunan teklifler kabul edilmez. 

Ġlan olunur. 1188/1-1 
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MUHTELĠF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muhtelif Malzeme Alımı (Bakır 3000 kg, kalay 300 kg, dikiĢsiz boru SAE304 2520 kg, 

boru DIN2448 st35 1610 kg) alımı T.ġ.F.A.ġ. Mal Alım Yönetmeliğimize göre açık ihale usulü 

ile ihale edilecektir. Yapılacak mal alım ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre açık ihale 

usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme 

ve /veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/55327 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : CUMHURĠYET CADDESĠ 60300 TURHAL TOKAT 

b) Telefon ve faks numarası : 3562753530 - 3562753539 

c) Elektronik Posta Adresi : turhalseker@turkseker.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının  

   görülebileceği internet adresi:  

2 - Ġhale konusu malın  

a) Niteliği, türü ve miktarı  : Bakır 3000 kg, kalay 300 kg, dikiĢsiz boru SAE304 

2520 kg, boru DIN2448 st35 1610 kg 

b) Teslim yeri  : MUAMMER TUKSAVUL-TURHAL MAKĠNA 

FABRĠKASI MALZEME AMBARI 

c) Teslim tarihi : Ġdaremizin vereceği termin programı doğrultusunda 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/02/2018 - 14:00 

4 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük 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 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.  

6.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir.  

8 - 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, kısmi teklif verilebilir.  

9 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim 

günüdür.  

11 - Ġhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi değildir. 

 1377/1-1 
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3. SINIF ÇAM KADRON (400 m
3
 10X10X150 cm ve 400 m

3
 10X10X200 cm TOPLAM: 800 m³) 

(TEKNĠK ġARTNAMEYE GÖRE) SATIN ALINACAKTIR 

TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2018/63755 

Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü -

Aliçetinkaya Mahallesi MareĢal Fevzi Çakmak Bulvarı 

No: 5 / 03040 -AFYONKARAHĠSAR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 57 05 

c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr. 

1 - Ġhale konusu malzemenin adı ve miktarı: TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası 

Müdürlüğüne 3.Sınıf Çam Kadron (Teknik Ģartnameye göre) (400 m³ 10x10x150 cm ve 400 m³ 

10x10x200 cm TOPLAM: 800 m³) satın alınacaktır.  

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 

belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım 

Komisyonu BaĢkanlığına ihale tarihi olan 08/03/2018 günü saat 14:30‘a kadar verilmiĢ veya 

gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Müdürlüğü Mal ve Hizmet 

Komisyonu Bürosu-AFYONKARAHĠSAR adresinde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; TCDD Afyon Beton Travers Fabrikası Muhasebe 

Müdürlüğü-AFYONKARAHĠSAR - Ġhale Dokümanı Bedelinin Yatırılacağı Banka ve ĠBAN 

Hesap Numarası: AFYONKARAHĠSAR VAKIFBANK ġUBESĠ-  

*TR230001500158007282440204* 

5 - KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3‘ü oranında geçici teminat verilecektir. 

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 1380/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATIġI YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aĢağıda özellikleri belirtilen taĢınmazın satıĢı iĢinin ihalesi 

yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No : 603 

2 - TaĢınmaza Dair Bilgiler: 

a) Ġli : Ġstanbul 

b) Ġlçesi : Kağıthane 

c) Mahallesi/Mevkii : Merkez/Çeliktepe 

d) Pafta No : --- 

e) Ada No : 9533 

f) Parsel No : 2 

g) Yüzölçümü : 634 m²  

h) Satılacak Hisse Oranı : Tamamı 

ı) Hâlihazır : ĠĢgalli 

j) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok 

k) Ġmar Durumu : Ticaret Alanı  

l) Cinsi : Arsa 

3 - Muhammen Bedeli : 10.144.000.-TL 
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4 - Geçici Teminatı : 304.320.-TL 

5 - Ġhale Tarihi ve Saati : 07 Mart 2018 - 13:00 

6 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Salonu 

Saraçhane/Ġstanbul 

7 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu‘nun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü 

8 - Ġhale Ģartnamesi : Emlak Müdürlüğü‘nden temin edilebilir veya ücretsiz 

görülebilr.  

  Osmaniye Mah. ÇobançeĢme KoĢuyolu Bulvarı No: 3 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

  Tel: 0 212 455 33 88 Fax: 0 212 449 51 33 

9 - ġartname Bedeli : 100.-TL 

10 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aĢağıdaki belgelerle birlikte kapalı 

zarf içerisinde ibraz etmeleri gerekmektedir. 

a) Teklif mektubunu havi iç zarf  

b) Gerçek kiĢiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul‘da ikamet kaydı 

olanlar için T.C Kimlik Numaralarını ihtiva eden ―Nüfus Cüzdanı‖, ―Sürücü Belgesi‖ veya 

―Pasaport‖ ibrazı halinde söz konusu belgeler Ġdare tarafından tanzim edilir.) 

c) Yabancı istekliler için Türkiye‘de gayrimenkul edinebilmesine iliĢkin Ģartları taĢımak 

ve Türkiye‘de tebligat için adres beyanı. 

d) Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu Ġdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret 

Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, Ġdare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belge. 

e) ġirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü. 

f) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ 

tarafından alınmıĢ kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza 

beyannamesi. 

g) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nda belirtilen Geçici Teminat, 

h) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname 

i) Ortak giriĢim olması halinde, Ortak GiriĢim Beyannamesi (Ortak GiriĢimi oluĢturan 

gerçek ve tüzel kiĢilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f) ve (h) bentlerinde belirtilen belgelerin 

verilmesi gerekmektedir.) 

11 - Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdıĢında düzenlenmiĢ her türlü belgenin Türkiye 

Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiĢ veya apostil Ģerhini havi olması gerekmektedir. 

12 - Ġstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir. 

13 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını 

ihale günü (07 Mart 2018) en geç saat 13:00‘a kadar Belediye Encümeni‘ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi Encümen Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/ĠSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri 

karĢılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve 

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

14 - Nüfus Cüzdanı sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kiĢiler, kimlik paylaĢım 

sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü‘ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5   34134 Fatih/ 

ĠSTANBUL) baĢvurmaları gerekmektedir.  

15 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve 

tekliflerini Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

Ġlan olunur.  1461/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 08.02.2018 Karar No: 7101 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Memba Enerji ve Madencilik A.ġ. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Hilal Mahallesi Cezayir Caddesi No: 15/A 

  Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 25.11.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.887 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Çanakkale 

• PAFTA NUMARASI : I16-c1 

KARAR: 

Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.‘nin Çanakkale ilinde 14.887 hektarlık I16-c1 paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu‘nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 9 ve 10‘uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 1447/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 08.02.2018 Karar No: 7102 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Memba Enerji ve Madencilik A.ġ. 

• MERKEZĠ ve 

  TEBLĠGAT ADRESĠ : Hilal Mahallesi Cezayir Caddesi No: 15/A 

  Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 25.11.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.860 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Çanakkale 

• PAFTA NUMARASI : I16-b4 

KARAR: 

Memba Enerji ve Madencilik A.ġ.‘nin Çanakkale ilinde 14.860 hektarlık I16-b4 paftası 

için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu‘nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 9 ve 10‘uncu maddeleri 

gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 1448/1-1 

—— • —— 
Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 

AĢağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85326 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 05.12.2017 tarih ve 1979/30371 sayılı kararı ile uygun 

görülmüĢ, Ankara BüyükĢehir Belediye Encümeninin 11.01.2018 tarih ve 88/158 sayılı 

kararlarıyla onaylanmıĢ olup, 3194 sayılı Ġmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 15.02.2018 

tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

85326 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 

Piyade (Elvan) Mahallesi 46037 ada 1 parsel 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 1441/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/01/2018 tarihli Kararıyla 

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kiĢi. 

 

Sıra No Ticaret Unvanı Lisansın Türü Lisansın Süresi 

1 

Boru Hatları ile 

Petrol TaĢıma 

Anonim ġirketi 

Ġthalat  

(Spot LNG) 

Lisansı 

04/01/2018 tarihli ve 7624-2 sayılı Kurul 

Kararı ile 17/10/2018 tarihinde yürürlüğe 

girmek üzere 30 (otuz) yıl süreli 

 1449/1-1 

—— • —— 

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. 
 

Fakülte Bölüm Uzmanlık Alanı 

Kadro 

Unvanı 

Kadro 

Sayısı Açıklama 

Ġnsan ve 

Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

*ĠĢletme 
Yönetim 

Organizasyon 
Prof. Dr. 1 YurtdıĢı doktorasına sahip olmak. 

Eğitim 

Fakültesi 

*Eğitim 

Bilimleri 

Program 

GeliĢtirme ve 

Öğretim 

Prof. Dr. 1 

YurtdıĢı doktorasına sahip olmak, 

program geliĢtirme ve öğretim 

konusunda eğitimi ve çalıĢmalara 

sahip olmak. 

 

BaĢvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gündür.  

BaĢvuruda Gerekli Belgeler: 

- Öğretim Üyesi BaĢvuru Formu ve Dilekçesi 

- ÖzgeçmiĢ (YÖK Formatında) 

- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi 

- Fotoğraf (2 Adet) 

- Noter Onaylı Diploma Fotokopileri (Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi) 

- Prof. Doç. Yrd. Doç. Atama Yazıları (Varsa), Yurt dıĢından alınan diploma var ise, 

Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi 

-Bilimsel ÇalıĢma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör Ġçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent 

Ġçin: 4 (Dört) takım dosya, Yardımcı Doçent Ġçin: 4 (Dört) takım dosya 

- KPDS/YDS/YÖKDĠL veya EĢdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil 

Sınavına ĠliĢkin Belge (Varsa)-Ġng. 

- Diğer aranan nitelikler, uzmanlık alanı ile baĢvuru evrakları için üniversitemizden bilgi 

alınması gerekmektedir. 

-* Resmi Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim 

Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara 

ĠliĢkin Yönetmeliğin madde 8‘deki Ģartları taĢıyor olmak. (Ġng) 

- BaĢvurular ġahsen Yapılacaktır. 1455/1-1 
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 

FON DENETÇĠ YARDIMCILIĞI, FON UZMAN YARDIMCILIĞI VE  

FON AVUKATLIĞI GĠRĠġ SINAVI ĠLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ġstanbul Merkez teĢkilatında istihdam edilmek üzere, 

9‘uncu dereceden; 5 (BeĢ) adet Fon Denetçi Yardımcısı, 10 (On) adet Fon Uzman Yardımcısı ve 

5 (BeĢ) adet Fon avukatı, kadrosuna atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriĢ sınavı 

yapılacaktır. 

Adaylar, Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı 

kadrolarından yalnızca birine müracaat edebileceklerdir. 

I - Sınava Katılma ġartları 

A) Fon Denetçi Yardımcılığı için: 

- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, 

iktisat ve iĢletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmıĢ 

yabancı okulları bitirmiĢ olmak, 

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS), KPSSP18 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almıĢ olmak, 

- ÖSYM tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleĢtirilen Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (Ġngilizce, Fransızca ve 

Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almıĢ olmak, 

- Yukarıda belirtilen KPSSP 18 puanı için baĢvuranların toplam sayısının 75 (YetmiĢbeĢ) 

kiĢiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak üzere ilk 75 (YetmiĢbeĢ)  

aday, yazılı giriĢ sınavına alınacaktır. EĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday 

sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

B) Fon Uzman Yardımcılığı için: 

- En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, 

iktisat ve iĢletme fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmıĢ 

yabancı okulları bitirmiĢ olmak, 

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS), KPSSP18 puan türünden en az 80 (Seksen) puan almıĢ olmak, 

- ÖSYM tarafından 2016, 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleĢtirilen Yabancı Dil Bilgisi 

Seviye Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (Ġngilizce, Fransızca ve 

Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almıĢ olmak, 

- Yukarıda belirtilen KPSSP18 puanı için baĢvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli) 

kiĢiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli) 

aday, yazılı giriĢ sınavına alınacaktır. EĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday 

sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 

C) Fon Avukatlığı için: 

- Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili 

makamlarca kabul edilen yurtdıĢındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, 

- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, 

- ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2016 yılında yapılan Kamu Personel Seçme 

Sınavında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 70 (YetmiĢ) puan almıĢ olmak, 

- Yukarıda belirtilen KPSSP3 puanı için baĢvuranların toplam sayısının 25 (YirmibeĢ) 

kiĢiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan baĢlanmak üzere ilk 25 (YirmibeĢ) 

aday, yazılı giriĢ sınavına alınacaktır. EĢit puan almıĢ olmaları nedeniyle son sıradaki aday 

sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır. 
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D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için: 

- Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak 

(01 Ocak 1983 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir), 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel Ģartları 

taĢımak 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

- 2004 sayılı Ġcra ve Ġflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan 

etmiĢ olmamak, uzlaĢma suretiyle yeniden yapılandırma baĢvurusu tasdik edilmiĢ olmamak ya da 

hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiĢ olmamak, 

- 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun 

yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiĢ olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya 

kontrolü elinde bulundurmamak, 

- Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal 

kuruluĢlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç 

ortaklık haklan ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve 

katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluĢlarında, Fona intikalinden veya 

bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce 

nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak, 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten 

iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile 

devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, zimmet, 

irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 

fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

- Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramıĢ olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza 

Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beĢ yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamıĢ olması veya 

mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar 

Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme iĢleri 

hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk 

Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli 

zimmet, zimmet, irtikap, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, 

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dıĢında kalan kaçakçılık 

suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıĢtırma, kara para aklama veya Devletin Ģahsiyetine 

karĢı iĢlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve 

organlarının saygınlığına karĢı suçlar, Devletin güvenliğine karĢı suçlar, Anayasal düzene ve bu 

düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, Devlet sırlarına karĢı suçlar ve 

casusluk, yabancı devletlerle olan iliĢkilere karĢı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu 

suçlara iĢtirakten hükümlü bulunmamak,  

- 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalıĢması yasaklananlardan olmamak, 

- Askerlikle iliĢkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak veya askerlik 

çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut erteletmiĢ veya yedek sınıfa 

geçirilmiĢ olmak, 

- Güvenlik soruĢturması ve/veya arĢiv araĢtırmasında kamu hizmetine atanmasına engel 

bir durumda bulunmamak. 
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II - Sınav BaĢvurusu 

BaĢvurular, 30 Mart 2018 tarihinden itibaren en geç 13 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine 

kadar, istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 

Esentepe/Ġstanbul (34394) adresine Ģahsen veya son baĢvuru tarihinde Fon'a ulaĢacak Ģekilde 

posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

III - BaĢvuru Sırasında Ġstenecek Belgeler 

- ĠĢ Talep Formu (söz konusu belge yukarıda belirtilen adresten Destek Hizmetleri Daire 

BaĢkanlığından, Fonun Ġrtibat Bürosundan ‗Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara‘ veya 

internet üzerinden "www.tmsf.org.tr" adresinden temin edilecektir), 

- Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı, onaylı örneği veya yabancı okul mezunları 

için YÖK'ten alınacak denklik belgesi aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile baĢvuruda 

bulunulması halinde Kurumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir), 

- Nüfus Cüzdanı sureti, 

- Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiĢ iki adet vesikalık fotoğraf, 

- KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS 

Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi, 

- Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile 

baĢvuruda bulunulması halinde Kurumumuzca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir), 

- Adres, e-posta, telefon vb. iletiĢim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiĢ. 

IV - Yazılı GiriĢ Sınavına Katılacak Adayların Ġlanı 

KPSS puanı en yüksek olandan baĢlanmak üzere yapılacak sıralamaya göre yazılı giriĢ 

sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi www.tmsf.org.tr adresinden ilan edilecektir. 

Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 

V - Sınav GiriĢ Belgesi 

Yazılı giriĢ sınavına girmeye hak kazanan adaylar için Kurumca Sınav GiriĢ Belgesi 

hazırlanır ve adayların e-posta adreslerine gönderilir. Adaylar sınava girmeden önce yanlarında; 

çıktısını aldıkları ve son 6 ay içerisinde çekilmiĢ bir fotoğraflarını yapıĢtırdıkları Sınav GiriĢ 

Belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi 

fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulunduracaklardır. 

Sınava katılmaya hak kazanamayan baĢvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde 

bulunulmayacaktır. 

VI - Yazılı GiriĢ Sınavı Konuları 

A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı Ġçin: 

1) Alan Bilgisi: 

a) Hukuk Grubu 

Anayasa Hukuku 

Ġdare Hukuku 

Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç) 

Ticaret Hukuku (Genel Hükümler - ġirketler - Kıymetli Evrak) 

Borçlar Hukuku 

Ġcra ve Ġflas Hukuku (Genel Hükümler) 

Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet Ġdaresi Aleyhine ĠĢlenen Cürümler) 
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b) Ġktisat Grubu 

Mikro Ġktisat 

Makro Ġktisat 

Uluslararası Ġktisat 

Türkiye Ekonomisi 

Para ve Banka 

c) Maliye Grubu, 

Kamu Maliyesi 

Maliye Politikası 

Bütçe 

d) Muhasebe Grubu 

Genel Muhasebe 

Mali Tablolar Analizi 

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek 

B) Fon Avukatlığı Ġçin: 

1) Alan Bilgisi: 

Anayasa Hukuku 

Ġdare Hukuku 

Ġdari Yargılama Hukuku 

Ceza Hukuku (Genel Hükümler ve Devlet Ġdaresi Aleyhine ĠĢlenen Cürümler) 

Medeni Hukuk 

Borçlar Hukuku 

Ticaret Hukuku (Ticari ĠĢletme-ġirketler-Kıymetli Evrak) 

Ġcra ve Ġflas Hukuku 

Bankacılık Hukuku/Kanunu 

Medeni Hukuk 

2) Genel Kültür ve Genel Yetenek 

VII - Yazılı GiriĢ Sınavının ġekli, Tarihi ve Yeri 

A) Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı Ġçin: 

05-06 Mayıs 2018 tarihlerinde Ġstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New 

Hall Binası 1. Katta yapılacaktır. 

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav Ģeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek 

Bölümü ise test Ģeklinde yapılacaktır. 

B) Fon Avukatlığı Ġçin: 

05 Mayıs 2018 tarihinde Ġstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüs New Hall 

Binası 1. Katta yapılacaktır. 

Sınavın Alan Bilgisi Bölümü klasik sınav Ģeklinde Genel Kültür ve Genel Yetenek 

Bölümü ise test Ģeklinde yapılacaktır. 

VIII - Yazılı GiriĢ Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Duyurulması 

Yazılı giriĢ sınavında, her bir bölüm 100 (Yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı 

sınavda baĢarılı sayılabilmek için her bölümden en az 60 (AltmıĢ) puan alınması ve sınav 

ortalamasının en az 70 (YetmiĢ) puan olması gerekir. 
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Yazılı giriĢ sınavı bölümlerine aĢağıdaki ağırlık puanları uygulanır: 

- Alan Bilgisi : %70 

- Genel Kültür ve Genel Yetenek : %30 

Yazılı giriĢ sınavı sonuçları liste halinde, www.tmsf.org.tr web adresinde ve Kurum‘da 

uygun yerlere asılarak duyurulur. 

Sınavda kopya çekenler, çekmeye teĢebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler 

hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. 

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün 

içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Ġtirazlar en geç beĢ iĢ günü içinde karara bağlanarak sonuç 

ilgiliye yazılı olarak bildirilir. 

Yazılı giriĢ sınavını kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar. 

Yazılı giriĢ sınavında her bölümden en az 60 (AltmıĢ) ve ortalama 70 (YetmiĢ) veya 

üzerinde puan almıĢ olmak atanmak için müktesep hak teĢkil etmez. 

IX - Sözlü GiriĢ Sınavı ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Yazılı sınavda her bölümden en az 60 (AltmıĢ) ve ortalama en az 70 (YetmiĢ) puan almak 

Ģartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan baĢlanmak üzere, ilan edilen kadro sayısının en fazla 

dört katına kadar aday sözlü giriĢ sınavına çağrılır. Son sıradaki adayla eĢit puan alan adaylar da 

sözlü giriĢ sınavına çağrılır. 

Sözlü giriĢ sınavına alınacakların listesi, sınav tarihi, yeri vb. bilgiler www.tmsf.org.tr 

web adresinde duyurulur. Adayların ev adreslerine ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. 

Sözlü giriĢ sınavı, sınav komisyonu tarafından, adayların, sınav konularına iliĢkin bilgi 

düzeylerinin ölçülmesi ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığı, davranıĢları, zeka 

ve kavrayıĢ durumları, anlatım ve temsil yetenekleri gibi hususları ölçme ve değerlendirmeye 

yönelik olarak yapılır. Her adaya sınav komisyonu üyelerince 100 (Yüz) tam puan üzerinden not 

verilir ve bunların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu belirler. 

Sözlü giriĢ sınavında baĢarılı olabilmek için ortalama puanın en az 70 (YetmiĢ) olması 

gerekir. 

Sözlü giriĢ sınavında 70 (YetmiĢ) ve üzerinde puan almıĢ olmak, atanmak için müktesep 

hak teĢkil etmez. 

X - Genel Değerlendirme ve BaĢarı Notu 

Yazılı ve sözlü giriĢ sınav notlarının aritmetik ortalaması baĢarı notu olup, 70 (YetmiĢ) ve 

üzeri puan almıĢ olanlardan puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday baĢarılı olmuĢ 

sayılır. Ayrıca ilan edilen kadro sayısının yarısı kadar yedek liste belirlenir. 

Sınav sonuçlarında puan eĢitliği olması durumunda KPSS puanı yüksek olan aday baĢarılı 

olmuĢ sayılır. KPSS sınav notlarının eĢitliği halinde de yazılı sınav notu yüksek olan baĢarılı 

olmuĢ sayılır. 

Sınav sonuçları, sınav komisyonu tarafından tutanakla tespit edilerek, sözlü sınavın 

bitimini takip eden 5 (BeĢ) iĢ günü içinde www.tmsf.org.tr web adresinde ve kurumda uygun 

yerlere asılarak duyurulur. Asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu için ayrıca 

tebligat yapılmaz. 

Sınavı kazananlardan, sınav baĢvurusu ve/veya atama aĢamasında gerçeğe aykırı beyanda 

bulunduğu tespit edilenler ve sahte belge vererek ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı 

yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 

bulunulur. Bu kiĢilerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu Ģekilde 

atamaları yapılmıĢ olsa dahi bu atamalar iptal edilir ve adaylar için hiçbir hak talebi söz konusu 

olmaz. 

Ġlan olunur. 1460/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet 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. 

 1470/1-1 
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TRT Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2017/502160 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
BaĢbakan Yardımcılığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı TRT Kurumu Genel Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Turan GüneĢ Bulvarı TRT Sitesi 

Oran/Ankara 
Tel-Faks 0 312 463 42 00 - 463 4207 

Posta Kodu 06450 E-Mail murat.adiyaman@trt.net.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KAPRO Elektronik San. ve DıĢ Tic. 

Ltd. ġti ve Ġstanbul End. Tic. Ser. Böl, 

ġubesi 

Ömer KaĢdarma  

Anelia Petrova Karanova   

Constantin Barislavov Karanov  

Adresi 
Osmanağa Mah. HasırcıbaĢı Cad. 61/1  

Kadıköy-Ġstanbul 
 

T.C. Kimlik No.  36709517334 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
484 077 1395 

5190442867    

5190442875 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 744361 ve 847384  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

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. 

 1465/1-1 
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Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
GümüĢhane Üniversitesi 

Rektörlüğü 
Ġl/Ġlçe GümüĢhane/Merkez 

Adresi 
GümüĢhanevi Kampüsü BağlarbaĢı 

Mah. Kazım Karabekir Cad. No: 85 
Tel-Faks (0456) 233 11 80/(0456) 233 11 88 

Posta Kodu 29000 E-Mail sks@gumushane.edu.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Selçuk DEMĠR  

Adresi 
Bahçelievler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 

No: 48/2   Kelkit/GÜMÜġHANE 
 

T.C. Kimlik No. 13994210942  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
835  

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (X) 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. 

 1450/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  79.00.442 

Toplantı Tarihi ve No : 28.12.2017 - 163 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.12.2017 - 2534 GAZĠANTEP 

Kilis Ġli, Merkez Ġlçesi, Kentsel Sit Alanı içinde yer alan muhtelif taĢınmazların tescili   

hususunda Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.11.2013 tarih ve 746 sayılı 

kararı, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.04.2015 tarih ve 1187 sayılı 

kararı, Kilis Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 11.12.2017 tarih ve E.13264 sayılı 

yazısı, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 19.12.2017 tarih ve 3929 sayılı yazısı, Bölge 

Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 26.12.2017 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Kilis Ġli, Merkez Ġlçesi, Kentsel Sit Alanı içinde yer alan taĢınmazlara iliĢkin Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanları ve ilgili belediye uzmanları tarafından koordinasyonlu yapılan 

tespit çalıĢmaları sonucunda hazırlanan 1 sayfadan oluĢan kararımız eki listede yer alan 23 adet 

tescili önerilen sivil mimarlık örneği taĢınmazların, kültür varlığı özelliği taĢımalarından dolayı 

tescil edilmesine(OLUMLU), taĢınmazların koruma grubunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ―TaĢınmaz Kültür Varlıklarının 

Gruplanması, Bakım ve Onarımı‖ baĢlıklı ilke kararı gereği ―2. Grup Yapı‖ olarak belirlenmesine, 

listede yer alan taĢınmazlar ile mevcut tescilli taĢınmaz kültür varlıklarının ―Korunması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tescil ve Tespiti Hakkında Yönetmeliğin tespitlerde 

değerlendirme kıstasları ile ilgili 5. Maddesine‖ göre yeni tescil fiĢlerinin müellif firma ekibi 

tarafından hazırlanarak yeni envanter numaralarıyla birlikte Öneri Kilis Koruma Amaçlı 

Revizyon Uygulama Ġmar Planı paftalarına iĢlenmesinin önerilmesine, listede yer alan tek yapı 

oldukları düĢünülen fakat farklı parseller ve mülkiyet sahiplerinde olmaları nedeniyle ayrı ayrı 

değerlendirilen 324 Ada 7 ve 74 Parsel ile 323 Ada 77 ve 110 parsellerin restitüsyon aĢamasında 

beraber değerlendirilmesi gerektiğine, Hakverdi Mahallesi 325 Ada 2 Parselde bulunan yapının 

tesciline iliĢkin mimari ve sanat tarihine yönelik gerekli araĢtırmaların yapılarak Kurulumuza 

iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  27.07.904 

Toplantı Tarihi ve No : 29.11.2016 - 131 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.11.2016 - 1970 GAZĠANTEP 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Savcılı Mahallesi, Kentsel sit alanı dıĢında, mülkiyeti vakfa 

ait, tapuda 48 pafta, 2029 ada, 45 parseldeki 1. Grup tescilli taĢınmaz AyĢe Bacı Caminin 

korunma alanının revize edilmesine iliĢkin Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 01.09.2016 tarih ve 1849 sayılı kararına iliĢkin, Bölge Kurulu Müdürlüğü 

Uzmanlarının 25.11.2016 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Gaziantep Ġli, ġahinbey Ġlçesi, Savcılı Mahallesi, Kentsel sit alanı dıĢında, mülkiyeti vakfa 

ait, tapuda 48 pafta, 2029 ada, 45 parseldeki 1. Grup tescilli taĢınmaz AyĢe Bacı Caminin 

korunması ve sürdürülebilir biçimde yaĢanabilirliğini arttıracak Ģekilde kullanılır mekânlara 

dönüĢtürebilme olanağı sağlaması ve kültür zenginliklerinin geleceğe korunarak aktarılmasını 

sağlayacak, yapının görünümü ve çevresi ile uyumlarının muhafazası için mevcut kadastral 

durum doğrultusunda, Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.09.2016 tarih 

ve 1849 sayılı kararı gereği 2863 Sayılı Kanunun 8. ve 57. Maddeleri gereği hazırlanan, kararımız 

eki korunma alanı sınırının uygun olduğuna(OLUMLU), korunma alanı sınırının imar planına 

iĢlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  79.00.1000.24 

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2018 - 165 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.01.2018 - 2567 GAZĠANTEP 

Kilis Ġli, Merkez Ġlçesi,  Kuzuini Köyü, Karaburun Mevkii sınırları içerisinde bulunan 

arkeolojik alanın tesciline yönelik Kilis Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 25.10.2017 

tarih ve 1276 sayılı yazısı, Kilis Belediye BaĢkanlığının 06.12.2017 tarih ve E.13106 sayılı yazısı, 

Kilis Valiliği Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 01.12.2017 tarih ve E.3058326 sayılı 

yazısı,  Kilis Ġl Özel Ġdaresi‘nin 30.11.2017 tarih ve E.5182 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Müdürlüğü‘nün 04.12.2017 tarih ve E.444852 sayılı yazısı Kilis Valiliği Ġl Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 10.01.2018 tarih ve E.32779790 sayılı yazısı okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kilis Ġli, Merkez Ġlçesi, Kuzuini Köyü Karaburun Mevkiinde meĢelik arazi içerisinde 

kaçak kazı sonucu ortaya çıkan mozaikli alan ve çevresinde Kilis Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

yapılan çalıĢma sonucunda bir yerleĢim alanı olduğu düĢünülen arkeolojik alanın tescil talebinin 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında 

değerlendirildiğinden aynı kanunun 7. maddesi uyarınca ‖I. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak 

tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritasının uygun olduğuna (OLUMLU), tescil fiĢinin 

yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmadığı görüldüğünden uygun bulunmadığına (OLUMSUZ), 

yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak sit fiĢinin yeniden Kurulumuza iletilmesine, alanda 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında 

Koruma Kullanma KoĢulları hükümlerinin geçerli olduğuna, kaçak kazıların önlenmesi için 

gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına, izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal iĢlem 

baĢlatılmasına, Kurulumuza sunulan fotoğraflardan kaçak kazı sonucu tespit edilen mozaiğin 

tescil çalıĢması aĢamasında Müzesince kaldırıldığı anlaĢıldığından bu iĢlemlere iliĢkin 

Kurulumuza bilgi verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  79.01.1000.15 

Toplantı Tarihi ve No : 24.01.2018 - 165 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 24.01.2018 - 2568 GAZĠANTEP 

Kilis Ġli, Elbeyli ilçesi Sağlıcak Köyü‘nde bulunan Sağlıcak Mozaikli Alanı‘nın tescil 

talebine yönelik Kilis Ġl Kültür  ve Turizm Müdürlüğü‘nün 18.08.2017 tarih ve 958 sayılı yazısı; 

Kilis Ġl Özel Ġdaresi‘nin 30.11.2017 tarih ve E.5181 sayılı yazısı, Kilis Ġl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğünün 01.12.2017 tarih ve E.3058363 sayılı yazısı, Orman ve Su ĠĢleri 

Bakanlığı Kilis ġube Müdürlüğü‘nün 29.11.2017 tarih ve 254234 sayılı yazısı okundu, konunun 

ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kilis Ġli, Elbeyli Ġlçesi, Sağlıcak Köyü‘nde yer alan, karar eki haritada koordinatları 

belirtilen Sağlıcak Köyünde kaçak kazı sonucu ortaya çıkarılan mozaikli alanda Kilis Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan tespit çalıĢması sonucunda geç antik dönem yerleĢim alanı 

olduğu düĢünülen alanın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi 

kapsamında olması nedeni ile aynı kanunun 7. maddesi ile Tespit Tescil Yönetmeliği uyarınca  ―I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ olarak tescil edilmesine, kararımız eki Sit Haritasının uygun 

bulunduğuna (OLUMLU), tescil fiĢinin yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmadığı görüldüğünden 

uygun bulunmadığına (OLUMSUZ), yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak sit fiĢinin yeniden 

Kurulumuza iletilmesine, alanda 658 sayılı Ġlke Kararının I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında 

Koruma Kullanma KoĢulları hükümlerinin geçerli olduğuna,  Müze Müdürlüğünce hazırlanan 

raporlardan bir aylık bir süre içerisinde mozaiklerin taĢınması için Gaziantep Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne Koruma Kurulunda değerlendirilmek üzere yazı yazıldığı, 

ancak aynı ay içerisinde Kurul kararı beklenmeden Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon 

Bölge Laboratuvarı Müdürlüğüne baĢvurularak mozaiğin kaldırılmasının sağlandığı 

anlaĢıldığından bu çeliĢkili uygulamaya yönelik Kurulumuza bilgi verilmesine, kaçak kazıların 

önlenmesi için mahallen gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına izinsiz kazı yapanlar hakkında 

yasal iĢlem baĢlatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

GAZĠANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  46.00.645 

Toplantı Tarihi ve No : 26.10.2017 - 158 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 26.10.2017 - 2436 GAZĠANTEP 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Ġsadivanlı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı dıĢında 

bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tapuda 1724 Ada, 32 parselde kayıtlı, 1. 

Grup tescilli taĢınmaz kültür varlığı Sarayaltı Camii koruma alanının belirlenmesine iliĢkin, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Gaziantep Bölge Müdürlüğünün 27.04.2017 tarih ve 1061 sayılı 

yazısı, KahramanmaraĢ BüyükĢehir Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı, Tarihi 

Mekânlar ve Kent Estetiği ġube Müdürlüğünün 03.10.2017 tarih ve E.19876 sayılı yazısı, 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Gaziantep Bölge Müdürlüğünün 05.10.2017 tarih ve 2794 sayılı 

yazısı, Bölge Müdürlüğü Uzmanlarımızın 24.10.2017 tarihli rapor okundu, konunun ekleri ve 

iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

KahramanmaraĢ Ġli, Dulkadiroğlu Ġlçesi, Ġsadivanlı Mahallesi, Kentsel Sit Alanı dıĢında 

bulunan, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait, tapuda 1724 Ada, 32 parselde kayıtlı, 1. 

Grup tescilli taĢınmaz kültür varlığı Sarayaltı Camii'ne yönelik hazırlanan koruma alanının, 

kararımız eki haritadaki Ģekliyle uygun olduğuna (OLUMLU), koruma alanının imar planına 

iĢlenmesine, koruma alanı içerisinde kalan alanlarda yapılacak her türlü inĢai ve fiziki 

müdahaleler öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  37.07/33 

Toplantı Tarihi ve No : 01/02/2018 - 253 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01/02/2018 - 5193 ANKARA 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.01.337 

Toplantı Tarihi ve No : 30.01.2018 - 205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.01.2018 - 4389 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Koruoba Köyü sınırları içerisinde yer alan, Kurulumuzun 

23.02.2003 tarih ve 1787 sayılı kararı ile karar eki 1/25000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği 

Ģekliyle 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen,  Kurulumuzun 24.12.2004 tarih / 524, 

14.01.2005 tarih / 575, 22.03.2010 tarih / 4793, 20.01.2011 tarih / 5276, 22.02.2012 tarih / 5326 

26.03.2014 tarih / 1547 sayılı kararları ile ilgili mahkeme kararları doğrultusunda sınırları revize 

edilen, 1. ve 2. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli, Harmatos Antik Kenti sit sınırlarının 

ilgili kurul kararları doğrultusunda revize edilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü‘nün 08.01.2018 tarih ve E.17287 sayılı yazısı ve ekinde yer alan, Genel Müdürlük 

uzmanlarınca hazırlanan 19.12.2017 tarihli rapor ve ekleri ile Çanakkale KVKBK Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 17.01.2018 tarih ve 46625 sayılı rapor okundu, ilgili dosyası ve ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Ayvacık Ġlçesi, Koruoba Köyü sınırları içerisinde yer alan, 1. ve 2. Derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Harmatos Antik Kenti Sit sınırlarının kararımız eki 1/5000 

ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle 1. ve 2. Derece arkeolojik sit alanı olarak revize edilmesine, 

söz konusu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararı hükümlerine uyulmasına ve bahse konu sit alanına yönelik tescil fiĢinin 

revize edilen sit sınırları doğrultusunda hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.00.119 

Toplantı Tarihi ve No : 31.01.2018 - 206 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2018 - 4405 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, Saraycık Köyü sınırları içerisinde yer alan, Edirne Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 21.04.1995 tarih ve 2381 sayılı kararı ile karar eki 

haritada gösterildiği Ģekliyle 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Ambartarla 

Kalesi ve yine aynı kararla 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilip etrafına koruma alanı 

eklenen Tınaztepe Tümülüsü sit sınırlarının koordinatlı haritalar üzerinde bulunmaması nedeniyle 

sayısallaĢtırılarak revize edilmesine yönelik Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü‘nün 

08.01.2018 tarih ve E.17287 sayılı yazısı ve ekinde yer alan, Genel Müdürlük uzmanlarınca 

hazırlanan 19.12.2017 tarihli rapor ve ekleri ile Çanakkale KVKBK Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 17.01.2018 tarih ve 46617 sayılı rapor okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonunda; 

Çanakkale Ġli, Merkez Ġlçesi, Saraycık Köyü sınırları içerisinde yer alan, Ambartarla 

Kalesi sit sınırlarının 1. ve 2. derece arkeolojik sit alanı ve Tınaztepe Tümülüsü sit sınırlarının 1. 

ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle 

revize edilmesine, söz konusu alanlarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı hükümlerine uyulmasına ve bahse konu sit 

alanlarına yönelik tescil fiĢlerinin revize edilen sit sınırları doğrultusunda hazırlanarak 

Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  17.03.893 

Toplantı Tarihi ve No : 31.01.2018 - 206 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 31.01.2018 - 4396 ÇANAKKALE 

Çanakkale Ġli, Biga Ġlçesi, Elmalı köyünde Kurulumuzun 14.03.2016 tarih ve 2846 sayılı 

kararıyla kararımız ekinde 1/25000 ölçekli haritada koordinatları belirtilen kaçak kazı 

çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına; Tümülüs olarak değerlendirilen 

alanlara iliĢkin Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarıyla 

Müze Müdürlüğü uzmanlarının ortaklaĢa çalıĢma yaparak sonucunun Kurulumuza iletilmesine 

karar verilen, Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‘nün 24.11.2017 

tarih ve 3118 sayılı yazısı ile faaliyetleri etkilenebilecek kurum/kuruluĢların görüĢleri istenen, 

Çanakkale Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 29.11.2017 tarih ve E.3020532 

sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 14.Bölge Müdürlüğü‘nün 12.12.2017 tarih ve 

E.417822 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 

11.12.2017 tarih ve E.259267 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri 

Genel Müdürlüğü‘nün 12.12.2017 tarih ve E.446416 sayılı yazısı ve ekleri, TEĠAġ Genel 

Müdürlüğü, 2.Bölge Müdürlüğü-Tesis ve Kontrol Müdürlüğü‘nün 19.12.2017 tarih ve E.495977 

sayılı yazıları ile sakınca bulunmadığı yönünde görüĢ bildirilen, Biga Ġlçesi Elmalı Köyü‘nde yer 

alan Tümülüslerin tescilini konu alan Çanakkale Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 

20.06.2017 tarih ve 2779 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya iliĢkin hazırlanan 24.01.2018 tarihli 

uzman raporu ve ekleri ile konu dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Çanakkale Ġli, Biga Ġlçesi, Elmalı Köyü sınırları içerisinde yer alan Tümülüslerin 2863 

sayılı Yasa‘nın 6. Maddesinde belirtilen özellikleri taĢıdığı anlaĢıldığından aynı Yasanın 7. 

Maddesi gereği, I ve II numaralı Tümülüslerin bulunduğu alanın 3. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tesciline, III-IV-V-VI-VII numaralı Tümülüslerin bulunduğu alanın 1. derece arkeolojik sit 

alanı olarak tesciline, I ve II numaralı Tümülüs için hazırlanan tescil fiĢinin düzeltmelerle; diğer 

Tümülüsler için hazırlanmıĢ 3 adet tescil fiĢinin ise mevcut halleriyle uygun olduğuna,  sit alanı 

sınırlarını gösteren 1/5000 ölçekli koordinatlı 2 haritadan I ve II no‘lu Tümülüsü gösteren 

haritanın düzeltmelerle, diğerinin ise mevcut haliyle uygun olduğuna karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulunun 07/02/2018 Tarihli ve 56 Sayılı Kararı

YÖNETMELİKLER
— Avrupa Birliği Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama

Yönetmeliği
— Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin

Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik
— Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/9)
— Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 28/12/2017 Tarihli ve E: 2016/150, K: 2017/179 Sayılı

Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
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