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YÖNETMELİKLER
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işletilmesine” ibaresi “işletilmesi ile Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun kuruluş ve faaliyetlerine” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Abone: OSB’de, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri altyapı hizmetlerini kullanan katılımcıyı veya diğer kişileri,
b) AG: Alçak gerilimi,
c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
ç) Banka: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Türkiye’de
faaliyet gösteren bankaları,
d) Bölge müdürlüğü: OSB müdürlüğünü,
e) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
f) Finansal kiracı: 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında finansal kiralamayı kabul eden gerçek veya tüzel
kişiyi,
g) Finansal kiralama şirketi: 6361 sayılı Kanun kapsamında kurulan finansal kiralama
şirketlerini,
ğ) Hazırun cetveli: Ek-7’de örneği verilen ve OSB’deki yapı kullanma izni alan katılımcıları gösteren tabloyu,
h) Hizmet ve destek alanları: Küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık sektörlerinde katılımcı veya katılımcının kiracısı olarak faaliyet gösterilen alanları,
ı) Islah OSB: 1/7/2017 tarihinden önce mer’i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin
bulunduğu alanların ıslah edilmesi suretiyle oluşacak OSB’yi,
i) İhtisas OSB: Aynı sektör grubunda ve bu sektör grubuna dâhil alt sektörlerde faaliyet
gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
j) İlave esaslı tadilat: Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen ve/veya inşaat alanını ve ruhsat
eki projelerini değiştiren işlemleri,
k) İlgili Genel Müdürlük: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel
Müdürlüğünü,
l) İmar komisyonu: İmar planları ve değişiklik tekliflerinin değerlendirilmesi için Bakanlık makam onayı ile kurulan, çalışma usul ve esasları Bakanlık düzenlemeleri çerçevesinde
belirlenen komisyonu,
m) İmar planı: OSB alanı içinde yapılan ve Yönetmeliğin plan yapım kurallarına uygun
olarak hazırlanan sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını OSB sınırları içinde sağlayan ve açıklama raporuyla bir bütün olan imar planını,
n) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: 10/8/2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izni,
o) Kanun: 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununu,
ö) Karma OSB: Farklı sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin yer aldığı OSB’yi,
p) Katılımcı: OSB’lerde, bir işletmenin kurulması için parsel tahsisi veya satışı yapılanlar ile maliki bulunduğu parselde üretimde bulunan veya bulunmayı taahhüt eden ve 4562
sayılı Kanunun amacına uygun faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi ile finansal kiracıyı,
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r) Katılma payı: OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar tarafından karşılanacak tutarı,
s) Katılma payı oranı: Katılma payının OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşlarca
karşılanması taahhüt edilen ve % 6’dan az olmayan oranları,
ş) Kiracı: Katılımcının tesisini, Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun biçimde
kiralayan gerçek veya tüzel kişiyi,
t) Onaylı sınır: OSB’nin faaliyetleri için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü,
teknik altyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarının yer aldığı, yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş OSB alanları dışındaki OSB alanlarını,
u) Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK): OSB’ler arası uygulama birlikteliği ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık
ile OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek
amacıyla kurulan bir özel hukuk tüzel kişiliğini,
ü) Organize Sanayi Bölgesi (OSB): Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını
sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin
belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, sınırları tasdik edilmiş arazi
parçalarının imar planlarındaki oranlar dâhilinde gerekli ortak kullanım alanları, hizmet ve destek alanları ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler
dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve bu Kanun hükümlerine göre kurulan,
planlanan ve işletilen, kaynak kullanımında verimliliği hedefleyen mal ve hizmet üretim bölgelerini,
v) Ortak kullanım alanları: OSB’nin amaçlarına uygun şekilde faaliyet göstermesini
teminen, OSB alanı içinde planlanan ve tasarrufu OSB’ye ait yollar, altyapı ve enerji hatları
ve sağlık koruma bandı hariç, OSB’nin mülkiyet ve tasarrufunda bulunan sosyal, idari, teknik
hizmet ve altyapı alanları ile park alanlarını,
y) OSB alanı: Yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş alanlar ile onaylı sınır kapsamında belirlenen alanların bütününü,
z) Özel OSB: 4562 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre gerçek veya tüzel kişilerce
kurulması talep edilen OSB’yi,
aa) Parselasyon planı: Uygulama imar planlarının araziye uygulanması için yapılacak
röleve ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerinde esas alınan planı,
bb) Plan/Proje/Harita Müellifi: OSB sınırları içinde, Yönetmelikte belirtilen özel şartlara
ve mevzuata uygun olarak hazırlanan plan ve projeleri, uzmanlık konularına göre hazırlayan
ve uygulayan OSB personeli ile imar mevzuatı çerçevesinde müellif olarak kabul edilen Plan/
Proje/Harita Müellifini,
cc) Proses değişikliği: Firmanın üretim konusunun tümüyle ya da bir kısmının değişmesine neden olan işlemleri,
çç) Yapı Denetim Kuruluşu: 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında
Kanun kapsamında aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, ortaklarının
tamamı mimar ve mühendislerden oluşan tüzel kişiyi,
dd) YG: Yüksek gerilimi,
ee) Yönetmelik: OSB Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) Yer seçimi talebi; OSB kurmak isteyen tüzel kişiler ve özel OSB kurmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından hazırlanan ve Yönetmeliğin EK-6 sayılı ekinde
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örneği bulunan yatırımcı ön talep formlarını da içeren OSB Bilgilendirme Raporu ile
18/11/2015 tarihli ve 29536 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer
Seçimi Yönetmeliği gereğince yapılacak işlemler Valilik uygun görüşü ile birlikte Bakanlığa
elektronik ortamda sunulur. Özel OSB’lerde yatırımcı ön talep formu aranmaz.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) OSB yer seçimi, Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğine göre yapılır.”
“(3) Yer seçiminin kesinleşmesinden sonra, OSB sınırları dışında kalan alanların planlanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve/veya ilgili belediye tarafından en geç bir yıl içinde
yapılır. Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken
belirlenir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması hâlinde; bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması
durumunda, 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamındaki illerde bedelsiz devredilir. Diğer illerde ise 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar
Kanununun 63 üncü maddesinde yer alan harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle
ödenmek üzere OSB’lere satılır.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kuruluş ve Terkin
MADDE 8 – (1) OSB yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi, belde belediyesi, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve
sanayi odası, o da yoksa ticaret odası, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması hâlinde il belediyesi, ilçe belediyeleri
ile bu ilçelerdeki odalar, Valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilir. OSB
kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Vali tarafından imzalanmış kuruluş
protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kişilik kazanır.
(2) OSB kuruluş protokolü onaylanmadan önce, OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum
ve kuruluşların, müteşebbis heyette bulunduracakları her bir temsilci için yüzbin Türk lirasından az olmamak üzere belirleyecekleri meblağı, il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırmaları zorunludur. Yüzbin Türk lirası olan
alt sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak
4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı hesabına yatırılan meblağ, OSB tüzel kişilik kazandığında OSB’ye devredilir.
Islah OSB’lerde ise söz konusu meblağ, ıslah OSB tüzel kişiliği verildiği anda OSB’ye devredilir.
(3) OSB kuruluşunda, yer seçimi kesinleştirilen alandaki 5174 sayılı Kanuna göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa ticaret odasının yer alması zorunludur.
(4) İhtisas OSB’lerde konu ile ilgili mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin sanayi sicil belgesine sahip temsilcileri, talepleri hâlinde müteşebbis heyete dâhil edilirler.
(5) Özel OSB’lerin, tüzel kişilik kazanabilmesi için;
a) OSB’yi kuran gerçek veya tüzel kişiler adına taşınmazın kayıtlı olduğunu gösterir
tapunun ibrazı,
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b) Tapusu ibraz edilen taşınmazın, OSB Yer Seçimi Yönetmeliğine uygun olduğunun
ve OSB sınırının Bakanlıkça onaylanması,
şartları aranır.
(6) Tüzel kişilik kazanan OSB’lerden, kuruluş tarihinden itibaren altı ay içerisinde kamulaştırma işlemlerine başlayıp, iki yıl içerisinde uzlaşılamayan tüm parseller için tespit ve
tescil davası açmayan veya tüm parseller için açılan davalar neticesinde 4/11/1983 tarihli ve
2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen süreler içerisinde bedeli
ödemeyen OSB’lerin tüzel kişilikleri, tasfiye süreci başlatılarak Bakanlık tarafından resen terkin
edilebilir.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) Kuruluş protokolü;
a) OSB’nin unvanını ve adresini,
b) OSB e-posta, telefon, faks ve kayıtlı elektronik posta (KEP) adreslerini,
c) OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşların katılma payı oranlarını ve müteşebbis heyette temsil edilecekleri üye sayılarını,
ç) Katılma paylarının ödeme şekil ve şartlarını,
d) OSB’nin organlarında görev alan asıl ve yedek üyelerin adları, T.C. kimlik numaraları ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşlar ile kurumlardaki görevlerini,
e) Katılımcıların karma veya ihtisas şeklinde sektör grupları ile Bakanlığın gerekli gördüğü hallerde, belirlediği OSB’de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kişilerin temel vasıfları
ve iştigal konularını,
f) Temsil ve ilzamla yetkilendirilmiş üyelerini,
g) Yürürlüğe giriş koşulu, imzaları ve tarihini,
ğ) Valinin olumlu görüşünü içeren Bakanlığa sunuş dilekçesini,
ihtiva eder.
(2) Özel OSB’lerin kuruluş protokolünde (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hususlara yer
verilmesi zorunlu değildir.
(3) Kuruluş protokolü, kurucu ortakların katılım paylarını ve üye isimlerini gösteren
yetkili organ kararları, müteşebbis heyet ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Bakanlık onayına
sunulur ve Bakanlıkça onaylandıktan sonra sicile kaydedilerek OSB’ye sicil numarası verilir.
Onaylanan kuruluş protokolü OSB’ye elektronik ortamda gönderilir.
(4) Kuruluş protokolü değişikliği, Bakanlık izniyle yapılır.
(5) OSB’nin kuruluşuna katılacak kurum ve kuruluşlar tarafından, müteşebbis heyette
bulunduracakları her bir temsilci için yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere belirleyecekleri
meblağın, il özel idaresi, il özel idaresi bulunmayan illerde yatırım izleme ve koordinasyon
başkanlığı adına açılan banka hesabına yatırıldığını gösteren banka dekontu, kuruluş protokolü
ile birlikte Bakanlığa elektronik ortamda gönderilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kamu yararı kararı ve kamulaştırma
MADDE 10 – (1) Kamulaştırmaya esas kamu yararı kararı; OSB’nin tüzel kişilik kazanmasını veya ilave alan yer seçim talebinin Bakanlıkça onaylanmasını takiben alınacak müteşebbis heyet/genel kurul kararı, yer seçimi kesinleşen alan ile bölgenin gerçekleşebilmesi
için zorunlu olan ve Bakanlığın uygun gördüğü teknik altyapılarla ilgili alanlar için 1/5000
veya 1/2000 ölçekli mahalli kadastro müdürlüğünce onaylı kadastral pafta ve OSB alanı içinde
kalan parsellerin takyidat durumlarını içeren, parsel listesi ile birlikte yönetim kurulunun başvurusu üzerine Bakanlık tarafından verilir.
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(2) Bakanlık gerekli gördüğü hallerde planlama bütünlüğünü bozmayacak şekilde kesinleşen OSB sınırları içindeki alanın etaplar halinde kamulaştırılmasını isteyebilir ve bu doğrultuda kamu yararı kararı verebilir.
(3) OSB; kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme
ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilir. OSB adına kamulaştırma yapacak idare, 2942 sayılı
Kanun uyarınca oluşturacağı kıymet takdir ve uzlaşma komisyonlarında OSB’den en az bir
üyenin görevlendirilmesini ister. Tanınacak süre zarfında görevlendirme yapılmaması hâlinde,
ilgili idare, komisyon üyelerinin tamamını kendi bünyesinden seçer.
(4) Arazinin mülkiyetinin edinilmesinde yapılan masraflar ile arazi bedeli ödeme yükümlülüğü OSB tüzel kişiliğine aittir.
(5) Kamulaştırma işlemlerinde 2942 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(2) OSB müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alanlar, Vali
hariç diğer OSB’lerin müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim kurulunda görev alamazlar.
(3) Organize sanayi bölgelerinin içinde bulunan sanayi sitesi yapı kooperatiflerinin,
toplu işyeri yapı kooperatiflerinin ve derneklerin yönetim veya denetim kurullarında görev
alanlar, bulundukları OSB’nin organları hariç, diğer OSB’lerin organlarında görev alamazlar.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Müteşebbis heyet, OSB’nin en üst karar organıdır. Bakanlık tarafından yer seçimi kesinleştirilen OSB’nin müteşebbis heyeti, OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların karar organlarınca, organlarında görevli olanlardan veya mensupları arasından tespit edilecek on beş asıl ve on beş yedek üyeden oluşur.
(2) OSB’nin kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşları müteşebbis heyette temsil edecek
üye sayısı, katılma payı oranları dikkate alınarak kuruluş protokolünde belirlenir.
(3) Müteşebbis heyette yer alan üyeler, Vali hariç dört yıl için seçilir, temsil ettikleri
kurum ve kuruluşlardaki görevleri sona erdiğinde üyelikleri düşer. Üyelikten düşen veya ayrılan
üyenin yerine, temsil ettiği kurum ve kuruluşun ön sıradaki yedek üyesi geçer. Katılan üye,
yerine geçtiği üyeden kalan süreyi tamamlar. Vali, müteşebbis heyette bulunması durumunda
yedek üye uygulamasından istisna tutulur.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Müteşebbis heyet üyesi olabilmek için;
a) Müteşebbis heyeti meydana getiren kurum veya kuruluş mensubu veya organlarında
görevli olmak veya 14 üncü maddenin birinci fıkrası ile 18 inci maddenin altıncı fıkrasındaki
şartların oluşması halinde OSB’de yapı kullanma izni almış katılımcı olmak,
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin
finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkum olmamak
şartları aranır.
(2) Seçilme şartları müteşebbis heyet tarafından araştırılır. Şartları taşımadıkları halde
seçilenler ile sonradan kaybedenlerin üyelikleri kendiliğinden sona erer.
(3) OSB kuruluşunda yer alan mesleki kuruluşlar ve teşekküllerin müteşebbis heyette
yer alacak temsilcilerinin sanayi sicil belgesi sahibi olması zorunludur. Oda meclis başkanı ve
yardımcıları ile oda yönetim kurulu üyelerinin müteşebbis heyette yer almaları halinde sanayi
sicil belgesi aranmaz.”
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile
hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/3’ünün işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması
hâlinde, yapı kullanma izni almış olan katılımcılar, temsil ve ilzama yetkili birer temsilcilerinin
kendi aralarından seçecekleri üyeler vasıtasıyla en geç altı ay içinde müteşebbis heyette temsil
edilirler.
(2) Müteşebbis heyete girecek katılımcılar; yapı kullanma izni almış katılımcıların veya
temsil ve ilzama yetkili temsilcilerinin, müteşebbis heyetin belirleyeceği gün ve saatte, müteşebbis heyet başkanı veya vekili başkanlığında yapılacak seçimle belirlenir.
(3) Kooperatiflerden oluşmuş organize sanayi bölgelerinde kooperatifler, yetkili organlarınca seçilecek birer temsilci vasıtasıyla müteşebbis heyette temsil edilir.
(4) Toplantıya katılacak katılımcıların listesi bölge müdürlüğünce hazırlanır. Seçim duyurusu, en az 15 gün öncesinden iadeli taahhütlü mektup, kargo veya imza karşılığı yapılır. İlk
toplantıda seçim yapılabilmesi için katılımcı listesinde yer alanların salt çoğunluğunun bulunması gereklidir. Duyuruda, birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantının yeri ve saati bildirilir. Toplantılar arasındaki süre 7 günden
az 15 günden fazla olamaz. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günü hesaba katılmaz.
(5) Toplantıda öncelikle, toplantıya katılan katılımcıların veya temsilcilerinin açık oylarıyla, kendi aralarında bir divan başkanı ve yeterli sayıda üye seçilir. Seçimler hücre ve sandık
kullanılarak gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır.
(6) Yapı kullanma izni almış katılımcı; müteşebbis heyete dahil olmak için kendi aday
olabileceği gibi bir başka katılımcı tarafından da aday gösterilebilir.
(7) Seçimde yapı kullanma izni almış katılımcılar arasından 7 asıl ve 7 yedek üye seçilir.
(8) Başkanlık divanı, seçim sonuçlarını tutanak haline getirerek müteşebbis heyete teslim eder.
(9) Katılımcıların müteşebbis heyete dahil olmaları aşamasında; müteşebbis heyete girecek yapı kullanma izni almış katılımcı üyelerin belirlenmesinden sonra, müteşebbis heyetteki
diğer üyelerin sayısı, kuruluş protokolünde yer alan kurum ve kuruluşların katılım payları da
dikkate alınarak yeniden belirlenir. Bu aşamada müteşebbis heyet üyelerinin görev sürelerinin
tamamlanıp tamamlanmadığı dikkate alınmaz. Müteşebbis heyetteki kurum ve kuruluşların
müteşebbis heyette yer alacak temsilcilerini bildirmesinden sonra oluşan yeni müteşebbis heyet
tarafından yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 4 yıl görev yapmak üzere seçilir.
(10) Seçim sonuçları, tablo halinde en geç 7 gün içinde Bakanlığa elektronik ortamda
gönderilir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde
yer alan “oyu iki oy sayılır.” ibaresi “kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) OSB’nin onaylı parselasyon planında yer alan sanayi parselleri ile
hizmet ve destek alanındaki toplam parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması
hâlinde, genel kurul oluşum süreci başlar.
(2) Bakanlık doluluk oranının zamanında tespiti için gerekli duyuruları yapar. Yönetim
kurulu, parsellerin 1/2’sinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması hâlinde, belgelerin birer suretini Bakanlığa elektronik ortamda gönderir.
(3) Bakanlık, belgelerin tamamlanmasını takip eden 15 gün içinde ilk genel kurulu toplaması talimatını müteşebbis heyete gönderir. Müteşebbis heyet ilk genel kurulu, Bakanlık talimatının tebliği tarihini takip eden 6 ay içinde toplar.
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(4) Genel kurul şartları oluştuğu halde müteşebbis heyet tarafından genel kurulun toplantıya çağırılmaması halinde; yapı kullanma izni almış katılımcılar tarafından, genel kurulu
toplantıya çağırma izni alınmak üzere mahkemeye başvurulabilir. Genel kurul çağrısına izin
veren mahkeme, genel kurula katılacak katılımcıların listesini ve genel kurul toplantısının yer,
gün ve saatini de belirler.
(5) Yapılacak ilk genel kurul toplantısında müteşebbis heyet, yönetim kurulu ve denetim
kurulunun görevi sona erer. Müteşebbis heyetin görevini yürüttüğü sürece almış olduğu kararlar, imzaladıkları mali, idari ve iltizamı sözleşmeler görev süresi bittikten sonra da geçerliliğini
aynen korur. Görev ve yetkileri sona eren müteşebbis heyet, OSB’ye ait her türlü belge, bilgi
ve kayıtları derhal yönetim kuruluna devreder.
(6) Yapı kullanma izni almış olan katılımcılar veya temsilcilerinin müteşebbis heyet
üyeleri ile birlikte yapacakları ilk ve müteakip seçimli genel kurullarda müteşebbis heyetin göreve devam edip etmeyeceği konusu gündemin ilk maddesi olarak görüşülür. Bölgede bulunan
toplam yapı kullanma izni almış olan katılımcıların salt çoğunluğu, müteşebbis heyetin devam
etmesini istedikleri takdirde müteşebbis heyet dört yıl süre ile göreve devam eder. Yapı kullanma izni almış katılımcıların salt çoğunluğu toplantıda bulunmadığı veya müteşebbis heyetin
devam etmesini istemediği takdirde müteşebbis heyetin görevi sona erer.
(7) Müteşebbis heyetin göreve devam etmesi durumunda; gündemdeki yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin madde görüşülmeyerek yerine müteşebbis heyete katılacak üyelerin seçimi ile dilek ve temenniler maddesi görüşülür. Genel kurulda müteşebbis
heyete 8 asıl ve 8 yedek üye seçilir. Genel kurulu takip eden hafta içinde müteşebbis heyet toplanarak 14 üncü maddenin dokuzuncu fıkrasına göre gerekli üye değişikliği ile yönetim kurulu
ve denetim kurulu üyelerinin seçimini yapar ve sonucu Bakanlığa gönderir.
(8) Genel kurulda müteşebbis heyetin devamına karar verilmesi halinde 4 yılda bir seçimli; müteşebbis heyete son verilmesi halinde ise yılda bir mali, dört yılda bir seçimli genel
kurul yapılır.
(9) Yapı kullanma izni almış olan katılımcılar ile müteşebbis heyet üyelerinin birlikte
katıldığı genel kurulun ilk toplantısında, OSB ana sözleşmesi kabul edilir ve elektronik ortamda
Bakanlığa gönderilir.
(10) Genel kurul toplantıları yapı kullanma izni almış olan katılımcıların katılımı ile
gerçekleştirilir. Genel kurul toplantısında kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile
alınır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) İlk genel kurulda, müteşebbis heyetin genel kurul yapılmasına ilişkin aldığı karar,
toplantı çağrısı olarak kabul edilir. Çağrıya ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından yürütülür.
Sonraki genel kurullarda genel kurul kararı ve çağrıya ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından
yapılır.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “çağrı;”
ibaresinden sonra gelmek üzere “kargo,” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasının son cümlesinde yer
alan “Olağan ve olağanüstü toplantıların arasında altı aydan az bir süre olması halinde” ibaresi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “katılımcılar” ibaresi “hazırun” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “OSB” ibaresinden önce gelmek üzere “toplantı için” ibaresi eklenmiş ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“(7) Genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcisi ile ilgili OSB
mevzuatında hüküm bulunmayan hâllerde, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere ilişkin hükümleri ve 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.”
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 25 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Açılış ve divan başkanlığının seçimi ve toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin
verilmesi,
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
c) Yeminli mali müşavir tarafından hazırlanan denetim raporlarının okunması,
ç) Bilançonun ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi, kabul veya reddinin
karara bağlanması,
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
e) Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
f) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
g) Konunun gündeme açıkça yazılması kaydıyla gerekli görülen diğer hususların görüşülmesi.
(2) Dört katılımcıdan az olmamak üzere toplam OSB’deki yapı kullanma izni almış katılımcı sayısının en az 1/4’ü tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 10 gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek seçimlerin yenilenmesi ile diğer hususlar olağan genel
kurulun gündemine alınır.
(3) Olağan genel kurulda, gündemde olmayan hususlar görüşülmez. Ancak dört katılımcıdan az olmamak üzere OSB’nin yapı kullanma izin belgesi alan katılımcı sayısının en az
1/4’ünün divan başkanlığının seçilmesini takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde;
a) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
b) Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması,
c) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
ç) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel
kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili
hususlar,
genel kurula katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.
(4) Azledilen yönetim ve denetim kurulu üyeleri aynı genel kurulda tekrar seçilemez.
(5) Olağan genel kurulda, yapı kullanma izni almış katılımcıların tamamının hazır bulunması ve hiçbirinin itiraz etmemesi halinde, gündeme konu ilave edilebilir.
(6) Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündeme madde ilave edilemez.”
MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin başlığı “Hazırun cetveli” şeklinde,
birinci fıkrasında yer alan “katılımcılar” ibaresi ise “hazırun” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“OSB’de kayıtlı” ibaresi “yapı kullanma izni almış” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “katılımcılar cetvelinde imzası bulunanların salt çoğunluğunun oyu” ibaresi ise “toplantıya katılan
yapı kullanma izni almış katılımcıların salt çoğunluğu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
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“Genel kurul toplantısının açılması
MADDE 28 – (1) Genel kurul toplantısı, Bakanlık temsilcisi bulunması ve bu Yönetmeliğe uygun işlem yapıldığının tespiti ile toplantı yeter sayısının sağlanması üzerine, çağrıyı
yapan organca yetkili kılınan kişiler tarafından açılır.
(2) Açılıştan sonra bir divan başkanı ve yeteri kadar üye seçilerek başkanlık divanı oluşturulur.
(3) Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
(4) Genel kurul toplantısı, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır.”
MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – (1) Genel kurul yapma hakkını elde etmiş OSB’lerde yapı kullanma
izni almış olan her katılımcı, kendisi veya temsil ve ilzama yetkili bir temsilcisi ile genel kurulda temsil edilir. Katılımcılardan gerçek kişi olanların kendisi, tüzel kişi temsilcisi olan gerçek
kişiler ise temsil ettikleri tüzel kişinin ticaret sicil tasdiknamesini ibraz etmeleri halinde genel
kurula iştirak eder. Tüzel kişilik temsilcisinin OSB organlarına seçilebilmesi için tüzel kişiliğin
temsil ve ilzamına yetkili olması gerekir.
(2) Kiracılar, yapı kullanma izni olmayan katılımcılar ve katılımcı olmayan müteşebbis
heyet üyeleri genel kurula sadece dinleyici olarak katılabilir.
(3) Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar
hukuken önceki toplantının devamı sayılır.
(4) Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle OSB’nin işlerinin yürütülmesine herhangi bir
şekilde katılmış olanlar, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamaz. Denetim kurulu üyeleri de kendi ibralarında oy kullanamaz.
(5) Hiçbir katılımcı, kendisi, eşi veya altsoyu ve üstsoyu ile OSB arasında katılımcı
ilişkileri dışındaki şahsi bir işe veya uyuşmazlığa ait görüşmelerde oy kullanamaz.
(6) Kanunun yürürlüğe girmesinden önce kurulmuş olan sanayi sitelerinden oluşan organize sanayi bölgelerinin içinde bulunan;
a) Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri, Toplu İşyeri Yapı Kooperatifleri ve İşletme Kooperatifleri,
b) Site yönetimleri,
c) İmar planında yer alan ve her birinde bir işletmenin yer alacağı en az 3000 m² büyüklükteki müstakil sanayi parsel sahiplerinin her biri,
ç) 3000 m²’den küçük sanayi parsel maliklerinden en az 50 parsel malikinin bir araya
gelerek kooperatif veya site yönetimi şeklinde örgütlenmesi halinde bunlar,
bir katılımcı olarak genel kurulda temsil edilir. Kooperatif ve site yönetimleri adına genel kurula katılacak olanlarda yapı kullanma izin belgesi şartı aranmaz.
(7) Tek bir kooperatif alanının, içinde bulunduğu OSB alanının %60’ını geçmesi halinde; bu OSB’lerdeki kooperatif ve site yönetimleri 100 üyeye kadar birer temsilci, sonraki
her 100 üye için de birer ilave temsilci ile genel kurulda temsil edilir. Ayrıca yukarıdaki fıkranın
(c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlar bu OSB’ler için de geçerlidir.
(8) Temsilciler, site yönetimleri ile kooperatiflerin yetkili organları tarafından seçilir.
(9) Toplam temsilci sayısının OSB organlarını oluşturmaya yetmemesi durumunda, Bakanlık tarafından belirlenecek temsilci sayısının katları oranında artırılmış temsilci ile temsil
olunur.
(10) OSB içinde küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık hizmet alanlarında
katılımcı vasfına sahip ve müstakil bir parselde faaliyet yürüten gerçek ya da tüzel kişiler genel
kurulda temsilci olarak yer alabilir. Bu parsellerde birden çok işletme bulunması halinde; bu
işletmeler kendi aralarından seçecekleri bir temsilci ile genel kurulda temsil edilir. Müstakil
parsel büyüklüğü 3000 m2’den küçük olamaz.
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(11) Ancak, hizmet ve destek alanından genel kurula iştirak edecek katılımcı sayısı, genel kurulun katılımcı sayısının %10’unu geçemez. Bu oranın aşılması halinde kendi aralarından
seçimle belirleyecekleri temsilciler genel kurula iştirak eder.
(12) Altıncı fıkranın (c) bendindeki şartları sağlayan kooperatif üyeleri; kooperatifteki
ortaklıklarının sona erdiğini belgelemeleri, müstakil tapularını ve yapı kullanma izin belgelerini
almış olmaları durumunda genel kurulda bir katılımcı olarak temsil edilir.
(13) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama müşterek yetkili olanlar ile birden fazla hisseli parsellerdeki hissedarlar, en az yarıdan fazla hissedarın imzaladığı muvafakatname ile içlerinden
bir kişiye yetki verebilir. Yetki verilen gerçek veya tüzel kişi parseli genel kurulda temsil eder.”
MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer
alan “bulunan” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapı kullanma izni almış” ibaresi eklenmiştir.
“Oyların eşitliği halinde, divan başkanlığı tarafından kuraya başvurulur.”
MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “katılımcılar” ibaresi “hazırun” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35 – (1) Müteşebbis heyetin ve genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Kredi kullanan OSB’lerde, bölge müdürlüğünün teşkilat şeması ve personelin pozisyonlarını Bakanlığın onayına sunmak.
b) Kanun ve Yönetmeliğe aykırı olmamak şartı ile iç talimatnameler çıkarmak.
c) OSB'nin kuruluş amacını gerçekleştirmek ve ideal şekilde işleyişini sağlamak için
gerekli kararları ve tedbirleri almak, OSB’ye ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına
uygun olarak kullanılmasını sağlamak.
ç) Bölge müdürlüğü personelinin pozisyonlarını onaylamak ve personelin niteliği, atanması ve azli ile ilgili prensipleri belirlemek.
d) Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personeline ödenecek ücret ve sosyal hakların
asgari ve azami sınırlarını tespit etmek.
e) İmar ve parselasyon planları ve değişiklikleri ile ruhsat ve izinlerin verilmesine ilişkin
prensipleri belirlemek.
f) Katılımcılar ile OSB yönetim kurulu, denetim kurulu ve bölge müdürlüğü arasında
doğabilecek uyuşmazlıklar hakkında, gerektiğinde Bakanlığın görüşünü de alarak karar vermek.
g) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek hususlarında karar vermek.
ğ) OSB için yapılacak alım satım, alt yapı, sosyal tesisler, arıtma tesislerinin inşaatı ve
proje dahil tüm ihaleler konusunda alacağı kararlarla işlemlerin yürütülmesi ve ihalenin sonuçlandırılması için usul ve esasları tespit etmek.
h) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel
kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak.
ı) Yörelerindeki OSB’ler içinde yer alan en az bir sektörün kümelenmesini sağlamak
amacıyla kümelenme projelerini hazırlamak ve yürütmek, küme analizi yaptırmak, küme geliştirme aşamasında eğitim, ortak satın alma, firma eşleştirme, ortak merkezlerin kurulmasına
yönelik proje ve benzer faaliyetleri ile endüstriyel simbiyoz projelerini hazırlamak üzere ilgili
kamu, özel kuruluşlar ve OSB’nin kuruluşunda yer alan oda/odalar ile birlikte işbirliği yapma
ve bu projelerin finansmanına katkı sağlama konularında karar almak.
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i) Katılımcıların nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere, OSB’nin kuruluşunda yer
alan oda/odalar ve ilgili kurumlar ile işbirliği sağlanarak eğitim merkezi ve/veya eğitim kurumu
oluşturmak, işletmek ve bu konu için ayrılacak finansmanın miktarını belirlemek.
j) Yatırımlarla ilgili kredi alma ve ihtiyaç duyulması halinde bankalar ve finans kurumlarından teminat mektubu alınması konularında yönetim kuruluna yetki vermek.
k) OSB’ler arasında her türlü teknik ve idari konularda iş birliği yapmak, OSB’nin personel açığı bulunan alanlara ilişkin olarak yapılacak iş ve işlemleri ile ilgili olarak sorumluluk
OSB’de kalmak kaydıyla OSB’nin kuruluşunda yer alan oda/odalardan, diğer OSB’lerden,
OSBÜK’ten veya Yatırım Destek Ofisleri ve benzeri kurum ve kuruluşlardan hizmet almak
için düzenlenecek protokolün prensiplerini belirlemek.
l) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumlulukları yerine getirmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemelerle
verilen diğer görevleri yapmak.
m) Cadde ve sokak isimlerini belirlemek.”
MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 35/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 35/A – (1) Müteşebbis heyet ve genel kurul aşağıda yazılı görev ve yetkilerini hiçbir şekilde devredemez:
a) OSB kuruluş protokolünde Bakanlığın iznini alarak değişiklik yapılmasına, genel
kurula geçildiğinde kuruluş protokolünün OSB ana sözleşmesi olarak değiştirilmesine ve ana
sözleşmede değişiklik yapılmasına karar verilmesi.
b) Genel kurulun yapılması, OSB’nin yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi,
ibra edilmesi, gerektiğinde bunların azledilmesi, bilançonun kabul veya reddedilmesi.
c) OSB’nin yatırım programlarının, yeni yatırımlarının ve bütçesinin onaylanması.
ç) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine ödenecek toplantı başına huzur hakkının veya
aylık ücretin tespit edilmesi.
d) OSB’nin terkin edilmesine, genişlemesine veya bir diğer OSB ile birleşmesine karar
verilmesi.
e) Arsa tahsis ve satış prensiplerinin, katılımcı veya kiracılardan tahsil edilecek alt yapı
katılım payları, elektrik, su, atık su, doğalgaz ve benzeri satış ve hizmet bedelleri ile ilgili prensiplerin ve bu aidat ve satış bedellerinin tahsilatında gecikme halinde uygulanacak yaptırımlara
ilişkin esasların belirlenmesi.
f) OSBÜK temsilcilerinin belirlenmesi.
g) Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarının boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre tespit edilmesi.
ğ) Kamulaştırma işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Bakanlıktan kamu yararı kararı
talebinde bulunulmasına karar verilmesi.
h) Yurtdışında OSB kurulması, kurulmuş olanlara ortak olunması ve bu OSB’lerin işletilmesi konusunda karar alınması.
ı) Onaylı OSB sınırlarına dahil edilmek üzere Bakanlığa teklif edilecek, teknik altyapılara ilişkin tesis ve bağlantı hatları ile teknik donatı alanlarına karar verilmesi.
i) Onaylı OSB sınırlarının daraltılmasına ilişkin karar verilmesi.
j) OSB’nin, Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketlerine, Ar-Ge ve inovasyon
merkez veya enstitüsü olarak faaliyette bulunmak amacıyla kurulan şirketlere, lojistik ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmetlerinden yararlanabileceği diğer şirketlere iştirak
etmesine karar verilmesi ve bu konuda prensiplerin belirlenmesi.
k) OSB’ye ait gayrimenkullerin ve menkullerin satış, kiralanma, trampa ve benzeri işlemleri ile ilgili prensiplerin belirlenmesi.
l) Bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak kiralamada bağımsız
bölüm büyüklüğü ve sayısının belirlenmesi.
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(2) Genel kurul veya müteşebbis heyet, devredebileceği diğer görev ve yetkiler için
münhasıran karar verir.”
MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 37 – (1) Yönetim kurulu, müteşebbis heyetin veya genel kurulun en az dördü
kendi üyeleri arasından olmak üzere seçeceği 5 asıl 5 yedek üyeden oluşur.
(2) Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde, genel kurul tarafından karar alınması şartı ile yönetim kurulu üye sayısı en az beş en fazla on bir olarak belirlenebilir. Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde yönetim kurulu
üyelerinin seçim listelerinde, OSB’nin kuruluşuna katılan oda/odaların üyesi olan ve OSB’de
faaliyet gösteren yapı kullanma izni almış katılımcılar arasından bir asıl ve bir yedek adaya
yer verilir.
(3) Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oyların eşitliği halinde kuraya başvurulur.
Bölge müdürü aynı zamanda yönetim kurulu üyesi de olabilir.
(4) Yönetim kurulu üyeleri dört yıl için seçilir.
(5) Katılımcıları müteşebbis heyete dahil olan ve genel kurula geçmesine karşın müteşebbis heyet ile devam eden OSB’lerde, yönetim kurulu üyelerinin en az üçü yapı kullanma
izni almış olan katılımcılar arasından seçilir.”
MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “heyet” ibaresi “heyetin asıl” şeklinde değiştirilmiş, “OSB’de” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapı kullanma izni almış” ibaresi eklenmiş; (c) bendinde yer alan “OSB’de yönetim
kurulu üyesi” ibaresi “OSB organında görevli” şeklinde değiştirilmiş; ikinci fıkrasında yer alan
“Beşinci üye olarak bölge müdürünün görevlendirilmesi” ibaresi “Yönetim kurulu üyesinin
aynı zamanda bölge müdürü olması” şeklinde değiştirilmiş; üçüncü fıkrasının dördüncü cümlesinde yer alan “temsile ve bağlayıcı işlem yapma” ibaresi “ temsil ve ilzam” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Oyların eşitliği halinde başkanın oyuna itibar edilir.” cümlesi eklenmiş, sekizinci fıkrasında yer alan “görevini bölge müdürlüğü yürütür.” ibaresi “görevi bölge
müdürlüğünce yürütülür.” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(9) Yönetim kurulunca karar alınması halinde, olağan ve olağanüstü müteşebbis heyet/genel kurul toplantı gündemlerine yönetim kurulunun yenilenmesine dair madde konulabilir. Müteşebbis heyet/genel kurul toplantısına katılanların salt çoğunluğunun kabul etmesi
halinde yönetim kurulu seçimi yapılır. Seçilen üyeler, kalan süreyi tamamlar.”
MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) OSB’yi temsil ve ilzam etmek,
b) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile
müteşebbis heyet ve genel kurul kararları ile Bakanlık talimatları çerçevesinde OSB’nin sevk
ve idaresini yürütmek, gelişmesi için her türlü tedbiri almak,
c) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine getirmek.
(2) Müteşebbis heyetin veya genel kurulun onayına sunulmak üzere;
a) Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak,
b) Yönetim aidatları ile hizmet karşılığı bedellerini belirlemek,
c) Ortak kullanım alanlarına yapılacak yatırım kararlarını almak.
(3) Müteşebbis heyetin veya genel kurulun belirlediği prensipler ve aldığı kararlar çerçevesinde;
a) Arsa tahsis ve satışlarını yapmak,
b) OSB’ye ait gayrimenkullerin ve menkullerin satış, trampa ve kira bedellerini tespit
etmek,
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c) OSB ortak kullanım alanlarına ait masrafları, altyapı katılım paylarını, yönetim aidatlarını ve benzeri ödentileri belirlemek, tahakkuk ve tahsil ettirmek, gerektiğinde gecikme
faizi uygulamak,
ç) Elektrik, su, doğalgaz ve benzeri mal ve hizmet satış bedellerini belirlemek,
d) Ruhsat ve izinleri vermek, verilen ruhsat ve izinlere uygunluğu sağlamak için gerekli
tedbirleri almak veya aldırmak, ruhsat ve izinlere aykırılık halinde ilgili kuruluşlara bildirmek,
e) OSB’nin kuruluşunda yer alan oda/odalardan, OSB’lerden, OSBÜK’ten veya Yatırım
Destek Ofisleri ve benzeri kurum ve kuruluşlardan hizmet almak amacıyla protokol düzenlemek,
f) OSB için yapılacak mal ve hizmet alım-satımı ile her türlü ihaleyi yapmak,
g) 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre OSB’nin elektrik
faaliyetlerini yürütmek,
ğ) OSB içinde katılımcıların ve kiracıların kendi ihtiyaçları için otoprodüktör veya otoprodüktör grubu olarak kuracakları elektrik üretim tesisleri ile ilgili olarak izin vermek,
h) Bölge müdürü ve bölge müdürlüğü personelinin atanması ve azline karar vermek.
(4) Müteşebbis heyetin veya genel kurulun verdiği yetki çerçevesinde;
a) Bölge müdürlüğü personelinin ücretlerini ve diğer sosyal haklarını belirlemek,
b) OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel
kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma, bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak ve uygulamak,
c) Rehin ve ipotek almak, vermek, fek etmek,
ç) OSB’de yapılması gereken yatırımlarla ilgili kredi almak, kredi açacak kurumlara
olan taahhüt ve vecibelerden katılımcıları haberdar etmek ve durumu müteşebbis heyet veya
genel kurulun onayına sunmak,
d) Proje, altyapı, sosyal tesisler, arıtma tesisleri, her türlü inşaat, bakım ve onarım işlerinin hakedişlerini onaylamak,
e) OSB’ye ait hâlihazır harita, şeritvari harita, jeolojik ve jeoteknik etüt, imar planı,
parselasyon planı ve değişiklikleri ile zemin araştırma raporu, yol, atık su, yağmur suyu, içme
ve kullanma suyu, YG-AG elektrik, enerji nakil hattı, doğalgaz, haberleşme şebekesi ve benzeri
altyapı ve arıtma tesisi etüt ve fizibilite, proses ve hidrolik raporu ve uygulama projeleri ile
yapım işlerine ait keşif ve ihale dosyalarını ilgili kanun, yönetmelik ve şartnameler doğrultusunda hazırlatmak, tasdik edilmesi gereken projeleri onaylanmak ya da uygun görüş alınmak
üzere ilgili kuruluşlara göndermek; Bakanlıktan kredi kullanmakta olan OSB’lerde bu krediyi
kullandıkları işlere ait tüm proje, keşif ve ihale dosyası hazırlama çalışmalarını bölge müdürlüğü elemanları ve ilgili resmi kurumlar vasıtasıyla izlemek, inceleyip veya incelettirip imza
altına alındıktan sonra onaylanmak veya ilgili kuruluşlarca onaylanmış olan projeleri kredilendirmeye esas olmak üzere vize için Bakanlığa göndermek, Bakanlıkça onaylanacak ve/veya
vize edilecek plan ve projeleri elektronik ortamda Bakanlığa sunmak,
f) Devir taleplerini inceleyip sonuçlandırmak,
g) OSB’de katılımcılar arasında veya katılımcılar ile bölge müdürlüğü arasında çıkabilecek ihtilafı çözümlemek, çözümlenemeyen konularda müteşebbis heyet veya genel kurula
başvurmak,
ğ) Özel OSB'lerde imar planı ve değişiklikleri, imar uygulama işlemleri ve altyapı projelerini yetkili kurum ve kuruluşların uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere elektronik
ortamda Bakanlığa göndermek, enerji ile ilgili altyapı projelerini ise Bakanlığın uygun görüşünü takiben onaylanmak üzere ilgili mercilere göndermek,
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h) Müteşebbis heyet veya genel kurul tarafından belirlenen cadde ve sokak isimlerinin
valilik onayına sunulmasını sağlamak,
ı) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemeler ile müteşebbis heyet ve genel kurulca belirlenen prensipler ve verilen kararlar çerçevesinde diğer görevleri yapmak.
(5) Yönetim kurulu gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını başkan veya başkan vekiline, üyelerinden birine, birkaçına veya bölge müdürüne devredebilir. Yetki devri, yönetim
kurulunun sorumluluğunu kaldırmaz.”
MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin başlığı “Yönetim kurulunun ve
üyelerinin sorumluluğu” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “üyeleri ve temsile
yetkili şahıslar;” ibaresi yürürlükten kaldırılmış; ikinci fıkrasında yer alan “katılımcılar listesinin” ibaresi “hazırun cetvelinin” şeklinde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “mal,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının sonuna “Denetim kurulu üyelerinin seçiminde oyların eşitliği halinde kuraya başvurulur.” cümlesi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “2” ibaresi “4” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının ikinci
cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiş; aynı fıkraya aşağıda yer alan bent eklenmiş; üçüncü fıkrasının
dördüncü cümlesinde yer alan “ve/veya şubeyi temsile ve bağlayıcı işlem yapma” ibaresi “temsil ve ilzam” şeklinde değiştirilmiştir.
“b) Müteşebbis heyet asıl üyesi veya yapı kullanma izni almış katılımcı olmak,”
“f) Başka bir OSB organında görevli olmamak.”
MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “katılımcılar” ibaresi “hazırun” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “mal,”
ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Bölge müdürü, yönetim kurulu tarafından atanır ve yönetim kuruluna bağlı olarak
çalışır. Bölge müdürü, başka bir OSB’de bölge müdürü olamaz.”
MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 52 – (1) Müteşebbis heyet ile yönetim ve denetim kurullarının üyelerine,
müteşebbis heyet tarafından aylık ya da toplantı başına tespit edilen tutarda huzur hakkı ödenebilir. Ödenecek bu huzur hakkının aylık toplam tutarı, her yıl Yüksek Planlama Kurulunca
belirlenen kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen net aylık ücreti aşamaz. Müteşebbis heyet üyelerinden kamu personeli olanlara
4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesi çerçevesinde
ödeme yapılır.
(2) Genel kurula geçen ve müteşebbis heyetin görevinin sona erdiği OSB’lerde yönetim
ve denetim kurulu üyelerine, genel kurul tarafından tespit edilecek tutarda huzur hakkı ödenebilir.
(3) Huzur hakkı ödemeleri OSB’nin Bakanlıktan aldığı kredi dışında, kendi kaynaklarından yapılır.
(4) Aynı OSB organlarında birden fazla görevi bulunanlara, bu görevlerinden sadece
biri için huzur hakkı ödenir.
(5) OSB organlarında görev alan ancak temsil ettiği kuruma seçimle gelen kişiler hariç
olmak üzere, 631 sayılı KHK’nın 12 nci maddesi kapsamına giren kamu görevlilerinden, görev
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aldıkları kurum ve kuruluşlarını temsilen; başkaca yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri, komisyon, heyet ve komite ile vb. organlarında görev alıp almadıklarına ve bu görevler nedeniyle kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığına dair yazılı
beyan alınması şartıyla huzur hakkı veya aylık ödemesi yapılabilir.”
MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Denetim ve Sorumluluk
MADDE 53 – (1) Bakanlık gerekli gördüğü hâllerde veya şikayet üzerine OSB’lerin
her türlü hesap ve işlemlerini denetlemeye ve tedbirler almaya yetkilidir.
(2) OSB organlarının üyeleri ile personeli, Bakanlığın talebi üzerine her türlü belge,
defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, istenilen süre içerisinde ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına
ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
(3) OSB organlarının üyeleri ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan
sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor,
defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.
(4) İkinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen OSB organ üyelerinden
kamu görevlisi olmayanlar, beş bin Türk lirası idari para cezasıyla, kamu görevlisi olanlar ilgili
mevzuat hükümlerine göre cezalandırılır. Bu madde kapsamındaki idari para cezaları, Bakanlıkça verilir. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
(5) OSB organlarının üyeleri ile personeli, Bakanlıkça yapılan denetim sonucunda verilen talimatlara ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alınan tedbirlere uymak zorundadır.
Görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı haklarında soruşturmaya başlanan OSB organ üyeleri
ile personeli Bakanlık tarafından tedbiren üç aya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.
Gerektiğinde bu süre üç ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus uzatılabilir. Ağır cezayı gerektiren bir fiilden veya görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı hakkında kovuşturmaya başlananlara ilişkin olarak Bakanlık tarafından yargılama sonuçlanıncaya kadar mahkemeden görevden uzaklaştırma kararı istenebilir. Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılan personel,
denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya haklarında
kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde, varsa kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine dönerler.
(6) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine
getirmeyen OSB organ üyelerinin görevlerine son verilmesine, Bakanlığın istemi üzerine mahkemece karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır.
(7) OSB organlarında görev alan mülki idare amirleri, görevleri ile ilgili suçlardan dolayı kendi soruşturma, kovuşturma ve görevden uzaklaştırma usullerine tabidir.”
MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı ve 54 üncü maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“OSB’lerde Teşkilatlanma”
“Bölge müdürlüğü
MADDE 54 – (1) Bölge müdürlüğü; bölge müdürü, bölge müdür yardımcıları, teknik
ve idari birimlerden oluşur. Müdürlüğün personel sayısı ve pozisyonları ile personelin niteliği
müteşebbis heyetin/genel kurulun onayı ile yönetim kurulu tarafından belirlenir. İdari ve teknik
birimde yeteri kadar personel çalıştırılması ya da hizmet alınması, yönetim kurulunun yetki ve
sorumluluğundadır.”
MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 55 – (1) OSB’lerde görev alacak personelde aşağıdaki şartlar aranır:
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a) Genel şartlar:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunanlar
için ilgili Bakanlık izni almak,
2) 18 yaşını bitirmiş olmak,
3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
5) Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan koşulları
taşımak,
6) Askerlikle ilgisi bulunmamak.
b) Özel şartlar:
1) Bölge müdürü:
1.1) Proje ve altyapı inşaatı döneminde, lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden inşaat, harita-geomatik, jeoloji, elektrik,
elektrik elektronik, çevre, makine mühendisi, mimar veya şehir plancısı olarak mezun, alanında
en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
1.2) Arıtma tesisi hariç altyapı inşaatlarının tamamlanmasından sonraki işletme döneminde ise, lisans eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan
üniversitelerden mezun, alanında en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
2) Kontrol mühendisi:
2.1) Mimarlık, inşaat, harita-geomatik, jeoloji, elektrik, elektrik elektronik, çevre veya
makine mühendisliği eğitimi veren veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mezun, alanında en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olmak.
3) Muhasebeci, muhasebe memuru, tekniker, topograf ve teknisyen:
3.1) Çalıştırılacağı işle ilgili olarak lisans, ön lisans veya mesleki ve teknik eğitim okullarının alanı ile ilgili bölümlerinden mezun olmak.
4) Sekreter ve evrak memuru:
4.1) En az lise mezunu ve bilgisayar işletmenliği belgesi sahibi olmak.
5) Şoför, hizmetli ve güvenlik görevlisi:
5.1) En az ilköğretim mezunu olmak; güvenlik görevlisi için özel güvenlik sertifikasına
sahip olmak.
(2) Genel idare giderleri için kredi kullanan OSB’lerde EK-1’de belirlenen sayıda personelin ücretleri Bakanlıkça kredilendirilir.”
MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından onaylanan pozisyonlarda,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında
yer alan “Bakanlığa” ibaresinden sonra gelmek üzere “elektronik ortamda” ibaresi eklenmiş
ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Avukat, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir ve benzerleri ile
gerektiğinde ve istihdamı öngörülen personelin istihdam edilememesi halinde teknik hizmetlerin karşılanması için ihtiyaç ölçüsünde hizmet alımı yapılabilir. Genel idare giderleri için
kredi kullanan OSB’lerde Bakanlığın uygun gördüğü hizmet alımları proje kapsamında kredilendirilir.”
MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 58 – (1) Bakanlıktan genel idare giderleri için kredi kullanan OSB personelinin kredilendirilebilecek ücretleri, Yönetmeliğin EK–1 sayılı ekinde yer alan tabloda tespit
edilmiştir. Müteşebbis heyet; personelin liyakatine, tecrübesine ve diğer hususlara göre uygulanacak ücret ve sosyal hakların miktarlarının tespitine dair alacağı kararı, en geç bir ay içinde
Bakanlığa gönderir. Bakanlık tarafından tespit edilen miktarlar dışındaki ödemeler kredilendirilmez.
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(2) Ücretler konusunda, aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) İşe yeni giren veya emekli olup OSB’de yeniden görev alan personele, unvanları
karşısındaki birinci dereceden ücret ödenir.
b) İki ile yedinci derece arasında ücret alan personel, her derecede 2 yıl çalıştıktan sonra
bir üst dereceye terfi eder.
c) Brüt ücretler, derecelerdeki göstergeler ile 2018 yılı I. Dönemine ait 0,58203 olan
katsayının çarpımı ve brüt 246,70 TL’nin toplamı sonucu hesaplanır.
ç) Katsayı ve ilave tutar, kamuda çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalışan personele
Bakanlar Kurulu Kararı gereğince uygulanan brüt sözleşme ücret artışı oranına göre her yıl
güncellenerek uygulanır.
(3) OSB personeline, ücretlerinden ayrı olarak ödenen;
a) 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerinde 2 defa birer aylık ücret tutarında ikramiye,
b) Yılını dolduran personele 31 Aralık tarihinde net 565,34 Türk lirası ayni giyim yardımı,
c) Personelin ölümü halinde, sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en
yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardımı,
ç) Çalışılan her gün için net 10,11 Türk lirası yemek yardımı,
kredilendirilir.
(4) İşe yeni giren OSB personeli, sözleşmelerinde belirtilen deneme süresini müteakip
sosyal yardımlardan, çalıştığı gün sayısına orantılı olarak yararlanır. Ölüm yardımı bu hükme
tabi değildir.
(5) OSB personeli ücretlerinin kredilendirilebilmesi için; hizmet sözleşmelerinin, bölge
müdürü ve imar ve kontrol teşkilatında görev alanların ise kontrollük hizmet taahhütnamelerinin Bakanlığa elektronik ortamda gönderilmesi gerekir.
(6) OSB personeline ödenecek sosyal yardımlar, her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranlarına göre artırılarak uygulanır.
(7) Genel idari giderler kredisi kullanmayan OSB’lerde personelin sosyal ve özlük hakları, OSB tarafından belirlenir.”
MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 63 – (1) Bölge müdürü ve personeli, kendilerine verilen iş ve görevleri, kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme, genelge ve talimatlarla emirlere ve iş icaplarına uygun olarak en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.
(2) Bölge müdürü ve personeli, Bakanlığın talebi üzerine her türlü belge, defter, kayıt
ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, istenilen süre içerisinde ve gerçeğe uygun
olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı bilgi taleplerini karşılamak, denetimde her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.
(3) Bölge müdürü ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve
belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır.”
MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının başına “Genel
idare giderleri için kredi kullanan OSB’lerde,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “göre” ibaresinden sonra gelmek üzere “dizi” ibaresi eklenmiş, “S.S.K” ibaresi
“S.G.K.” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Sayfa : 28

RESMÎ GAZETE

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) OSB imar planı sınırı, yer seçimi sonucunda sınırları tasdik edilmiş alanlar ile
onaylı sınır kapsamında belirlenen alanlardan geçirilir.”
MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlık tarafından çıkarılan OSB İmar Planı Şartnamesine göre” ibaresi “bu Yönetmelikle belirlenen koşullara uygun olarak” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “sosyal” ibaresinden sonra gelmek üzere “, ticari” ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde
yer alan “ortak kullanım alanları öncelikli olarak toplam OSB büyüklüğünün en az % 8’ine tamamlanır.” ibaresi “ilave edilen alanın en az %10’u ortak kullanım alanı olarak ayrılır. Ortak
kullanım alanlarında KAKS=1.00 olup aksi bir hüküm olmadıkça, h=yükseklik, serbest, minimum yapı yaklaşma mesafesi 5 metredir.” şeklinde değiştirilmiş, dördündü fıkrasının dördüncü
cümlesinde yer alan “bodrum kat hariç 2 kat yüksekliği geçmemesi koşulu ile bölge müdürlüğünce” ibaresi “ h = 12.00 metreyi geçmemesi koşulu ile Bölge müdürlüğü tarafından” şeklinde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(8) Kanunun Geçici 5 inci maddesine göre kurulmuş olan OSB’lerde, sanayi sitesi
atölye yükseklikleri 12 metreyi geçemez. Bu yüksekliğin üstünde kalan ruhsatlı yapılarda müktesep haklar saklıdır.”
MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 71 – (1) Sanayi parsellerinde; parsel alanının 1/4'ünden az taban alanlı proje
üretilemez. Parsellerin tevhit edilmesi durumunda bu oran tevhit sonucu oluşan yeni parselde
de aranır. Ancak, toplam emsal hakkını kullanan yatırımlar ile Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde orta-yüksek veya yüksek teknoloji sınıfında yer
alan yatırımlarda, 1/4 taban alanı oranı şartı aranmaz. Yapıların projelendirilmesi ve işletme
aşamasındaki diğer esaslar aşağıda gösterilmiştir:
a) Açıkta çalışma;
1) Katılımcı, üstü ve etrafı kapalı işyerlerinde faaliyette bulunur. Ancak işin özelliği
gerektiriyor ve OSB’den izni alınmış ise, parsel içi ring yolunu ve çevre yeşilini kapatmayacak
şekilde, çevreyi rahatsız etmemek ve kirletmemek için her türlü tedbirin alınması kaydıyla
açıkta çalışabilir. Ancak, çalışma alanı parselin ön cephesinde olamaz.
b) Çevre yeşili;
1) İmar planı lejantında gösterilen çevre yeşilleri üzerinde, yeşili dik kesen parsel giriş
yolları hariç hiçbir şey inşa edilemez. Bu alanlar otopark ve yükleme boşaltma alanı ve benzeri
olarak kullanılamaz. Çevre yeşillerinde peyzaj düzenlemesi yapılması zorunludur. Bu alanlar
üzerinde, sadece saçak yüksekliği 3.00 m.yi aşmayan bekçi kulübesi ile transformatör binası,
bu alanların zemin seviyesinin altında ve üstü yeşillendirilmek koşulu ile arıtma tesisi ve su
deposu inşa edilebilir.
c) Geri çekme mesafeleri;
1) Parsel sınırları ile tesis ve binaların bu sınırlara en yakın kenarları arasında bırakılan
mesafeye, geri çekme mesafesi denir. Birden fazla parselin birleştirilmesi halinde toplam alana
tekabül eden değerler alınır. Bölge içi yollar, yükleme ve boşaltma sahaları ile otopark yerleri
hakkında konulan esaslar daha büyük çekme mesafelerini gerektirdiği takdirde büyük değerler
uygulanır.
2) Yönetmeliğin EK-2 sayılı ekinde yer alan tabloda verilen geri çekme mesafelerinde
Bakanlık onayı alınmaksızın değişiklik yapılamaz. Ancak, teknik gerekçelerle belgelenen üretim planı gereği verimli yatırımın gerçekleşmesi için zorunluluk oluşması halinde dahi çevre
yeşili ve parsel içi ring yolu toplamının oluşturduğu minimum mesafe aşılamaz.
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3) Ön geri çekme mesafesini uzun kenardan kullanan parsellerde “I” katsayısı 4’ten az
olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum 30 m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 3000 –5000 m2 parsel tipinin çekme
mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;
I = G-O
D-X
formülü ile hesaplanacaktır.
I = Katsayı 4’ten az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz.
G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)
O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı
D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)
X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını gösterir.
ç) İçyollar;
1) Parsel içyolları minimum 5 m genişlikte ve ring olarak tasarlanacaktır.
d) Parsel içi yükleme boşaltma alanları;
1) Sanayi parsellerinde yükleme boşaltma yapılması hakkında önerilen projenin uygunluğuna, OSB karar verir. Bu alanların ve parsel içi yolların OSB yollarına toz ve çamur ve
benzeri şeylerin taşınmasını önleyecek şekilde uygun bir malzeme ile kaplanması ve drenajının
yapılması zorunludur.
e) Parsel içi açık depolama alanları;
1) Açık depolama alanları, sadece binanın çevre yeşili ve parsel içi ring yolunun dışında
OSB tarafından izin verilen alanlarda yer alabilir.
f) Dış görünüşler;
1) Binaların dış görünüşlerinin, OSB’nin mimari bütünlüğünü koruyacak ve bu bütünlüğe değer katacak nitelikte projelendirilmesi ve inşası zorunludur. Renkli tuğla, pres tuğla,
brüt beton, granit ve cam, giydirme cephe malzemeleri gibi sıvanmadan kullanılabilecek malzeme ile inşa edilmeyen bütün dış cepheler, kullanılan duvar malzemesinin gerektirdiği şekilde
sıvanır, boyanır veya kaplanır. Mimari projelerde kullanılacak malzemenin nitelik ve renginin
belirtilmesi zorunludur.
g) Bahçe ve istinat duvarları;
1) Duvar ve parmaklığın toplam yüksekliği 1.50 m’yi geçemez. Fiziki yapı nedeniyle
parseller ile yol arasında oluşan zemini tutucu istinat duvarları bu yüksekliğe dahil değildir.
Mimari projelerde detayların hazırlanması ve onaylatılması gerekir. Bahçe ve istinat duvarları
ile ilgili özel durumlarda önerilen projenin uygunluğuna, altyapı imalatlarının kullanılmasına
ve müdahale edilmesine engel olmayacak şekilde, OSB karar verir.
2) Savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren tesislerin bahçe duvarları, ilgili mevzuat
hükümlerine uygun inşa edilir.
3) Tahsisi yapılmış parseller arasında parsellerin konumu ile kot farklılıklarından dolayı
şev düzenlemesi için teknik gerekliliklerine, can ve mal güvenliğinin temini bakımından istinat
duvarı yapılması yükümlülüğü ilgili katılımcılara aittir. Uyuşmazlık halinde bu konudaki tespitler OSB yönetim kurulunca yapılır. Bu tespitlere göre tarafların duvar inşa bedeline katılım
payı belirlenir. Duvar inşa katılım bedelinin tahsilinde, katılımcılardan herhangi birisinin tesisini faaliyete geçirip geçirmediği dikkate alınmaz.
ğ) Katılımcıya ait destek üniteleri;
1) Tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli olan, jeneratör, LPG tankı, yangın suyu
deposu ve arıtma tesisi ve benzeri destek üniteleri parsel içi ring yolu veya çevre yeşili üzerinde
yer alamaz. Bunun dışında parsel içindeki konumunun uygunluğuna, ilgili mevzuata göre OSB
karar verir.
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h) Katılımcıya ait tabela ve reklam panoları;
1) OSB’ye ait araç ve yaya yollarına, yeşil bantlar üzerine katılımcı tarafından yazı yazılamaz, şekil çizilemez, tabela ve reklam panosu yerleştirilemez. Katılımcılara ait tabela ve
reklam panoları, mimari projesinde gösterildiği şekilde, bina cephelerine veya yapılaşma alanı
içine, yapı ile orantılı olacak şekilde konulabilir. Tabela ve reklam panosunda, sadece katılımcının unvanı ve logosu bulunabilir.
ı) Katılımcıya ait idari üniteler;
1) Sanayi parsellerinde katılımcılara ait idari üniteler; parselin toplam yapılaşma hakları
içinde kalması kaydıyla bina yapımına elverişli alanda bağımsız olarak yapılabilir. Ancak söz
konusu idari ünitenin toplam inşaat alanı, imalat ünitesinin toplam inşaat alanının %25’ini geçemez.
i) Sundurma;
1) Yağmurdan, güneşten ve rüzgârdan korunmak için binaya bitişik olarak hafif malzemeden yapılan bölme duvarları olmayan, üç tarafı açık olarak konsol şeklinde yapılan örtülerdir. Sundurmalar, çevre yeşilinin ve 5 metre ring yolunun üzerinde yer alamaz. Yan ve arka
cephedeki uygunluğuna proje müelliflerinin uygunluk raporuna göre Bölge yönetimi tarafından
karar verilir.”
MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu hesaba; tesisat bölümleri, ışıklıklar, yangın merdivenleri, kömürlük, sığınak ve bodrum
veya çatıda yapılan otoparklar katılmaz.”
MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 74 – (1) Plan müellifi veya OSB’de çalışan şehir plancısı tarafından hazırlanan imar planları, OSB’yi ilzama yetkili kişiler tarafından Bakanlık onayına sunulur.
(2) İmar komisyonu tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan teklif imar planları,
Bakanlık tarafından uygun görüldüğü şekliyle e-imza ile onaylanır. Ayrıca basılı pafta üretilmez. Bakanlıkça onaylı imar planları Valilikçe (Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) tespit
edilen ilan yerlerinde ve Bakanlığın internet sayfasında bir hafta süre ile ilan edilir. Askı süresinin sonunda Bakanlıkça yürürlüğe konulur ve ilgili kurumlara bilgi verilir.
(3) Bir haftalık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar Bakanlığa, Valiliğe
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü) yapılır. İl müdürlüklerince yapılan askı işlemi sonunda planlara itiraz olup olmadığı, askı süresinin bitiminden itibaren 3 iş günü içinde Bakanlığa yazılı olarak bildirilir. Bakanlık itirazları ve planları on beş gün içerisinde inceleyerek
kesin karara bağlar. İtirazların Bakanlıkça değerlendirmesinde OSB yönetim kurulunun konuya
ilişkin görüşü dikkate alınır. İtirazın uygun görülmemesi halinde karar tarihinden itibaren 15
gün içinde ilgiliye yazı ile bildirilir. Bakanlıkça kesinleşmiş OSB imar planları hakkında ilgili
kurumlar bilgilendirilir.”
MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “paftalarında” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı
maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Hizmet ve destek alanı oluşturulmasına ilişkin plan tadilatları, OSB’nin mülkiyet
ve tasarrufundaki yerlerden yapılır.”
“(6) Katılımcı tarafından OSB’ye başvurulduğu halde başvuru tarihinden itibaren üç
ay içinde herhangi bir karara bağlanmayan imar planı ve değişiklikleri katılımcının müracaatı
hâlinde Bakanlıkça değerlendirmeye alınır. Bakanlık değerlendirme aşamasında OSB’nin başvuru hakkındaki görüşünü ister. OSB başvuru hakkındaki görüşünü on beş gün içinde Bakanlığa
bildirmek zorundadır. Başvuruya konu imar planı ve değişiklikleri Bakanlık tarafından uygun
bulunması hâlinde OSB’ye karar almak üzere gönderilir veya resen Bakanlıkça onaylanabilir.”
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MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 76 – (1) Katılımcıya tahsisi yapılan, yapılmayan veya satışı yapılan iki veya
daha fazla parsel tevhit edilebilir. Parsel ifraz ve tevhit işlemlerinde gerekçeli yönetim kurulu
kararı, genel yerleşim planı, tescil bildirimi ile Bakanlık onayı alınır ve askıya çıkarılmaksızın
işlem yürürlüğe girer.
(2) Sanayi parsellerinin ifrazı aşağıdaki hallerde yapılabilir:
a) Katılımcıya tahsisi veya satışı yapılmamış OSB uhdesindeki parseller, OSB’nin küçük parsel ihtiyacını karşılamak amacı ile,
b) Katılımcıya tahsis veya satışı yapılmış parseller, katılımcının yapmayı taahhüt ettiği
tesisin tamamını gerçekleştiremeyeceğine, ifraz sonucu oluşacak ihtiyaç fazlası arsayı OSB’ye
devretmeyi kabul ve taahhüt ettiğine dair noter tasdikli belgeyi vermesi koşulu ile,
c) Birden fazla müstakil üretim tesisinden oluşan ve şirket ortaklığı bozulan tahsisi veya
satışı yapılmış parseller, katılımcı şirketin ortaklarının ayrılıklarının belgelenmesi veya ölüm
halinde veraset ilamı ile mirasçılarının belgelenmesi koşulu ile,
ç) Katılımcıya tahsis edilmiş veya katılımcı mülkiyetinde olan ve faaliyet konusu gereği
bağımsız parsellerde üretim yapılması amaçlanan parsel, arsa spekülasyonu amaçlı ifraz yapılmadığı ve ticari amaçla kullanılmadığının OSB tarafından tespiti ve gerekçeli kararda bu
hususun münhasıran belirtilmesi; katılımcı tarafından ifraz sonrası oluşacak parsellerde Yönetmelikte belirtilen yapılaşma şartlarını sağlayacak şekilde bir yıl içinde yapı ruhsatını alarak
inşaata başlanacağının ve yapı ruhsatı tarihinden itibaren iki yıl içinde üretime geçileceğinin
kabul ve taahhüt edildiğine dair noter tasdikli belgeyi vermesi koşulu ile,
d) Taşınmazın kredi alacaklısı kuruluş tarafından satın alınması durumunda kredi alacaklısı kuruluşun talebi halinde,
OSB’nin gerekçeli kararı ve Bakanlığın onayı ile ifraz yapılabilir. İfraz sonucu oluşacak
parsel büyüklüklerinde, OSB’nin onaylı imar planı ile en az 3000 m2 parsel büyüklükleri dikkate alınır.
(3) Tevhit ve ifraz sonucu oluşacak parsellerde, imar planındaki yeni parsel büyüklüğüne göre geri çekme mesafeleri uygulanır.”
MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 79 – (1) Düzenleme sahasına ait uygulama haritaları yapılırken veya revize
edilirken parselasyon planı ve değişiklik işlemleri dosyası, 15/7/2005 tarihli ve 25876 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği ile
6/8/1973 tarihli ve 14617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tescile Konu Olan Harita ve
Planlar Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenir ve yönetim kurulu kararı ile birlikte elektronik
ortamda Bakanlığa gönderilir.”
MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Parselasyon planı ve değişikliği onayı
MADDE 80 – (1) OSB tarafından hazırlanan parselasyon planı ve değişiklik işlemleri;
ilgili bilgi ve belgelerle beraber elektronik ortamda Bakanlığın görüşüne sunulur.
(2) İmar planına uygun olarak hazırlanan ve Bakanlıkça uygun görülen parselasyon
planı ve değişikliklerine ait onay yazısının bir sureti ve ekleri, başvuruda belirtilen elektronik
posta adresine gönderilir.
(3) Katılımcı tarafından OSB’ye başvurulduğu hâlde başvuru tarihinden itibaren üç ay
içinde herhangi bir karara bağlanmayan parselasyon planı ve değişiklikleri katılımcının müracaatı hâlinde Bakanlıkça değerlendirmeye alınır. Bakanlık değerlendirme aşamasında OSB’nin
başvuru hakkındaki görüşünü ister. OSB başvuru hakkındaki görüşünü on beş gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadır. Başvuruya konu parselasyon planı ve değişiklikleri Bakanlık tarafından uygun bulunması hâlinde OSB’ye karar almak üzere gönderilir veya resen Bakanlıkça
onaylanabilir.”
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MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin 81 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Parselasyon planı ve değişikliği ve tescil işlemleri
MADDE 81 – (1) Düzenleme sınırı içinde kalan ve imar planı değişikliği ile kullanım
kararları değiştirilen kadastral yolların ve parkların ihdası herhangi bir bedel ödenmeksizin
OSB adına yapılır. Parselasyon planı ve değişiklik işlemleri ile imar yolları ve parklar sicilinden
terk edilir. İdari ve sosyal tesis alanları, ibadet yerleri, fuar alanları, eğitim, sağlık ve benzeri
alanlar ile ağaçlandırılacak alanlar, suni gölet ve sağlık koruma bantlarının tescili yapılır. OSB
sınırları içindeki ortak kullanım yerlerinin tasarrufu OSB’ye aittir. Rekreasyon alanları da ağaçlandırılacak alanlar gibi işlem görür. Bakanlıkça e-imza ile onaylanan parselasyon planı ve değişiklik işlemlerine ait fiziki dosya, OSB tarafından Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Tapu
Müdürlüğünde tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, tescil bilgisi OSB tarafından elektronik
ortamda Bakanlığa gönderilir.”
MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 82 – (1) Kesinleşmiş imar planına uygun olarak, imar planı içine giren arazinin düzenlenmesi; özel OSB'lerde ve kamulaştırma işlemlerini tamamlayarak tapuya tescilini
yaptırmış olan OSB’lerde, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca parselasyon niteliğinde ayırma haritaları işlemiyle yapılır.
(2) OSB seçilen alan içinde özel mülkiyete konu alanlar bulunması halinde, söz konusu
yerler rızaen satın alınarak veya kamulaştırılarak OSB adına iktisap edilmeden, imar uygulaması aşamasına geçilemez. Bir kısmı OSB alanı içinde kalan taşınmaz, malikinin muvaffakatı
alınması kaydıyla Bakanlık onayı ile ifraz edilebilir.
(3) Yer seçimi kesinleştirilen bölge içinde, Bakanlık tarafından belirlenen tahsis şartlarını kabul edeceğini taahhüt eden yatırımcılar olması ve Yönetmeliğin EK-3 sayılı ekinde yer
alan noter tasdikli taahhütnameyi vermeleri koşulu ile bu yatırımcılara ait taşınmazlar kamulaştırılmadan imar uygulamasına dahil edilir. Bu durumda katılımcı, imar uygulaması sonucu
kendisine tahsis edilen parsel üzerinde taahhüt ettiği yatırımı gerçekleştirir. Aksi takdirde söz
konusu parsel OSB tarafından rızaen veya kamulaştırma yolu ile alınarak başka bir yatırımcıya
tahsis edilir.
(4) OSB ilanından önce kısmen veya tamamen sanayi alanı olarak planlanmış, proje
alanı binalı veya binasız arazi veya arsa olarak özel mülkiyete dağılmış, OSB bütçe imkanları
nedeniyle kamulaştırma işlemi gerçekleştirilemeyen OSB’lerde Bakanlığın ön izniyle 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesi uyarınca imar uygulaması yapılır.”
MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hakkında,” ibaresi “ile benzeri işlemler ile ilgili” şeklinde değiştirilmiş, “esaslar” ibaresinden sonra
gelmek üzere “kıyasen” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) OSB tarafından verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, yönetim kurulu başkanı
veya vekili ile birlikte bir yönetim kurulu üyesi veya yetkilendirilmiş bölge müdürü tarafından
imzalanır.”
MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin başlığı “Yapı ruhsat başvurusu
ve ekleri” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “maddenin (a) ve (b) alt” ibaresi “fıkranın
(a) ve (b)” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendinin 1 numaralı alt bendinde yer
alan “istenecek” ibaresi “istenmesi halinde” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (c) bendinin
4 numaralı alt bendinin sonuna “Asansör avan projeleri, asansöre ait elektrik ve mekanik projeler de mekanik projeler grubunda istenir.” cümlesi eklenmiş, ikinci fıkrasının (c) bendinin 5
numaralı alt bendinde yer alan “P&I diyagramı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “mekanik
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yerleşim, saha borulaması, arıtma tesisi su yapılarına ait mimari projeler,” ibaresi eklenmiş,
aynı alt bentte yer alan “yapılarına” ibaresi “binalarına” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Bayındırlık ve İskan” ibaresi “Çevre ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının son cümlesi ile altıncı fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.
“Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde yapı ruhsatı almak için; yapı sahipleri veya kanuni vekillerince, tapu kayıt örneği veya OSB tarafından verilen tapu kayıt örneği yerine geçen arsa
tahsis sözleşmesi, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 3194 sayılı Kanun ve bu Kanunlara dayalı olarak çıkartılan yönetmeliklerde belirtilen belgeler ile başvurulur.”
“(4) Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları,
arsanın alanı, var ise mevcut yapılar, yapının taşıyıcı sisteminin niteliği, kat adedi, emsal hesabına konu alanı, yapı inşaat alanı ve toplam yapı inşaat alanı, kullanım amacı, yapı sahibi,
yapı müteahhidi, proje müellifleri ve proje denetimi yapan denetçi mimar ve mühendisler ile
bunlara ilişkin yapı denetim kuruluşları hakkındaki bilgileri ihtiva eden bilgi tablosu bulunur.”
MADDE 63 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci cümlesi
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 64 – Aynı Yönetmeliğin 90 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 90 – (1) Yapının tamamı veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında, bu kısımlarının kullanılabilmesi için, OSB’den izin alınması zorunludur. Bu
iznin alınması için OSB’ye yapılan başvuru dilekçesi ekinde yapı denetim kuruluşlarının yapının ruhsat eki projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun olarak piyasaya arz edilmiş malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirten raporları,
yetki belgesini haiz mimar, mühendis veya kuruluşlarca tanzim edilen enerji kimlik belgesi ile
yapıya ilişkin fotoğrafları yer alır.
(2) Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması şarttır.
(3) Yapı kullanma izni alınmadan önce asansörlerin işletme ruhsatlarının alınmış olması
gerekir.
(4) Yapının mevzuata uygun bulunması halinde, müracaat tarihinden itibaren 30 gün
içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının
mevzuata uygun hale getirilmesi istenir. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra, aynı süreç izlenerek yapı kullanma izin belgesi verilir. Yapı kullanma izin belgesinin birer örneği, mal sahibi
ve/veya sahiplerine, yapının müteahhidine verilir.
(5) Yapı kullanma izni bulunmayan yapılar elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden yararlanılması
durumunda hizmeti veren OSB sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılır.”
MADDE 65 – Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin başlığı “İşyeri açma ve çalışma
ruhsatı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sırasında işyeri açma ve çalışma ruhsatına ilişkin
harçlar, OSB tarafından tahsil edilerek ilgili belediye veya il özel idaresi hesabına yatırılır.”
MADDE 66 – Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 92 – (1) OSB tüzel kişiliği, OSB’nin mevzuata ve imar planına uygun yapılaşmasından sorumludur. OSB’ce, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapıldığı tespit edilen yapının,
o andaki inşaat durumu belirlenerek aykırılığın giderilmesi için katılımcıya 30 gün süre verilir.
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(2) Süre bitiminde yapı mevzuata uygun hale getirilmediği takdirde, inşaatın bu durumu
OSB tarafından 3194 sayılı Kanun uyarınca belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeye, dışında ise valiliğe bildirilir. Ruhsatsız veya ruhsata aykırılığı tespit edilen yapılar hakkında ilgili idarece, 3194 sayılı Kanunun 32 nci ve 42 nci maddeleri çerçevesinde tesis edilen
işlemler OSB’ye ve Bakanlığa bildirilir. Yıkım, Bakanlığın talimatı üzerine valilik veya kaymakamlık tarafından yapılır. Yıkım bedeli, yapı sahibi tarafından yıkımı gerçekleştiren idareye
ödenir.”
MADDE 67 – Aynı Yönetmeliğin sekizinci bölüm başlığı ve 93 üncü maddesi başlığı
ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Katılma ve Kredi İştirak Payları, Kredi Talepleri ve Geri Ödeme”
“Masraflara katılma
MADDE 93 – (1) OSB’nin oluşumuna katılan kurum ve kuruluşlar, kuruluş öncesi ve
sonrası giderleri ortaklaşa karşılar.
(2) OSB, müteşebbis heyeti meydana getiren kurum ve kuruluşların kuruluş protokolündeki katılma payı oranlarını dikkate alarak yıllık yatırımlarını planlar. OSB’nin oluşumuna
katılan kurum ve kuruluşlar; OSB’nin tahmini bütçesinde belirlenen tutarları, kuruluş protokolünde belirlenen oran ve sürelerde ödemekle yükümlüdür. Ödenen katılma payları iade edilmez.
(3) Katılma paylarının ödeme şekil ve şartları kuruluş protokolünde belirlenir. Bu konudaki uyuşmazlıklar asliye hukuk mahkemesince çözümlenir.
(4) Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde verilen kredinin katılma payı miktarı cari yıl
kredi borç taksitleri toplamından az olamaz.”
MADDE 68 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kredi iştirak payı
MADDE 94 – (1) Bakanlıktan kredi kullanan OSB’ler; Bankanın mahalli şubesinde
açılacak kredi iştirak payı hesabına, tahsis talimatlarında belirtilen kredi iştirak payını, kullandırılan kredi miktarı oranında yatırdıktan sonra fiili kredi ödemeleri yapılır.
(2) OSB kredi iştirak payı hesabı, yönetim kurulu tarafından kullanılır.
(3) Bakanlıktan kredi kullanan OSB’lerde kredi iştirak payı hesabı; öncelikle gider vergisi, komisyon, vadesi gelmiş anapara taksitleri ve faiz borçları için, kalanı da kredilendirilmeyen diğer giderler için kullanılır.”
MADDE 69 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin başlığı “Kredi ve kredi faiz desteğinin kaynağı” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “Kredinin” ibaresi “Kredi
faiz desteğinin” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 70 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Kredilendirme usul ve esasları
MADDE 96 – (1) Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredinin kullanımı ve
geri ödemesi hakkındaki hususlar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanan usul
ve esaslar ile belirlenir.
(2) Bakanlık, kredi ödeme şekil ve şartlarını, kanun, yönetmelik ile usul ve esaslar çerçevesinde tekrar gözden geçirmeye, dilediği zaman değişiklik yapmaya, ek şart koymaya yetkilidir.
(3) OSB’nin, kanun, yönetmelik ile usul ve esasların hükümlerine uymaması halinde
Bakanlık, kredi ödemelerini durdurur.”
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MADDE 71 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Kredi faiz desteği
MADDE 96/A – (1) Bakanlık tarafından OSB’lere kullandırılacak kredi faiz desteği
ve ödenmesi hakkındaki hususlar Bakanlık ve bankalar arasında yapılacak protokollerle belirlenir.
(2) Kredi faiz desteğinden yararlanabilmek için OSB yatırım projelerinin her biri için
asgari sabit yatırım tutarı;
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için beşyüzbin,
b) Normal yörelerde yapılacak yatırımlar için yediyüzbin,
c) Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için dokuzyüzbin,
Türk Lirasıdır.
(3) Asgari sabit yatırım tutarı kriterini karşılayan OSB yatırım projelerinin her birinde
sabit yatırım tutarı karşılığı kullandırılacak krediye tahakkuk eden toplam faizin veya kâr payı
miktarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kâr payı miktarı ikimilyonyüzbin Türk Lirasını geçemez. Kullandırılacak krediye tahakkuk eden toplam faizin veya
kâr payı miktarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kâr payı desteği;
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde
7 puanı,
b) Normal yörelerde yapılacak yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı,
c) Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 4 puanı
geçemez.
(4) OSB yatırım projeleri için bankalardan en az bir yıl vadeli Türk Lirası cinsinden
kullandırılan kredilerde faiz desteği, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk beş yıl
için ödenmek kaydıyla, bütçe imkanları doğrultusunda bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
(5) Faiz desteği uygulanacak krediler asgari 6 ay anapara ödemesiz olup, faiz desteği
geri ödemeleri altışar aylık dönemler halinde yapılır.
(6) Asgari sabit yatırım tutarları ve uygulanacak faiz desteği miktarı her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranlarına göre artırılarak belirlenir.
(7) Faiz desteği başvurusu:
a) Faiz desteğinden yararlanmak isteyen OSB’ler yatırım süresi içerisinde ve yatırım
projesi kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar için kredi kullanmak amacıyla bankaya müracaat ederler.
b) Kredi başvuruları, banka tarafından genel bankacılık mevzuatı doğrultusunda proje
bazında değerlendirilir. Kredi kullandırıldıktan sonra OSB’nin talebine istinaden Bakanlıktan
faiz desteği talebinde bulunulabilir.
(8) Faiz desteği;
a) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler,
b) Kullanılmış makine ve teçhizat,
c) 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki faiz desteğinden yararlanan yatırım harcamaları,
için uygulanmaz.
(9) Faiz desteğinden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz desteklerinden yararlanamaz.
(10) Kullanılan kredilerin faizinin ve anaparalarının OSB tarafından itfa planlarında
belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde, yapılmayan ilk ödeme, ilgili bankalar tarafından
en kısa sürede Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. OSB’nin
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kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili bankalar tarafından Bakanlığa bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi
geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması halinde faiz desteği ödemesine son verilir.
(11) Bankalar, faiz desteğine esas olan kredinin OSB’nin proje yatırım harcamaları için
kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının bankaca tespiti halinde,
OSB tarafından Bakanlıkça ödenen tutara, ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uyguladığı
faiz veya kâr payı oranı uygulanması suretiyle tespit edilecek meblağın, beş iş günü içerisinde
bütçeye gelir kaydedilmek üzere Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün T.C. Merkez
Bankası nezdindeki hesabına yatırılması gerekir.
(12) Bakanlık, kredi faiz desteği puanlarını, ödeme şekil ve şartlarını, kanun, yönetmelik
ve protokol hükümleri çerçevesinde tekrar gözden geçirmeye, gerekli hallerde değişiklik yapmaya ve ek şart koymaya yetkilidir.”
MADDE 72 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş; ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Protokol” ibaresi “usul ve esaslar”
şeklinde; aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Protokolde” ibaresi “usul ve esaslarda” şeklinde değiştirilmiştir.
“(1) Yatırım Programında yer alan OSB'lere talepleri halinde, faaliyetleri için gerekli
olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projelerin tamamına kadar olan kısmı için kredi verilebilir.
Kredilendirilecek proje kalemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”
MADDE 73 – Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“OSB’lerde” ibaresi “OSB’ler ile mülkiyetindeki arazilerin kredilerin güvencesini karşılamayan
OSB’lerde” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun” ibaresi “Kanunun” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 74 – Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredi”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ve kredi faiz desteği” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 75 – Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 101 – (1) OSB’lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB’lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent
tesisleri,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
b) Karma OSB’lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı
tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini
kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
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5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler
hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri, atık geri kazanım tesisleri ile her türlü çöp, tıbbi, toksit
ve tehlikeli atıkların yakılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya
araziye gömülmesine ilişkin tesisler,
kurulamaz.
(2) Bu madde hükmünden;
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar
kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık
ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler ve ormansal, tarımsal ve bitkisel
atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,
b) OSB’ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB’nin, kendi katı atıkları ve
müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler,
müstesnadır.
(3) OSB; karma OSB’lerde, OSB’nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici
etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca
gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan
alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.”
MADDE 76 – Aynı Yönetmeliğin 103 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 103 – (1) Arsa tahsisleri müteşebbis heyet veya genel kurulun belirlediği
prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır.
(2) Onaylı 1/1000 ölçekli parselasyon planına göre tahsisi veya satışı yapılmamış parseller OSB’nin internet sitesinde sürekli ve güncel olarak yayımlanır.
(3) Arsa tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler OSB’ye yazılı olarak başvururlar. Tahsis talepleri 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Ret edilen talepler gerekçeli ve yazılı
olarak talep sahibine bildirilir. Taleplerin uygun bulunması halinde, başvuru tarihindeki parsel
tahsis fiyatı esas alınır ve yatırımın ihtiyaç duyduğu alan büyüklüğüne göre parsel tahsis edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Arsa tahsisi, yönetim kurulunun tahsis kararını müteakip
15 gün içinde tip arsa tahsis sözleşmesinin imzalanması ile kesinleşir. Belirtilen süre içerisinde
talep sahibince sözleşme imzalanmaması durumunda tahsis kararı geçersiz sayılır.
(4) Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu ve diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
(5) Bu Yönetmelikte belirtilen Bakanlık kredileri kullanımı hariç olmak üzere, tahsis
veya satışı yapılan parseller üzerinde katılımcının muvafakati alınmaksızın OSB tüzel kişiliği
tarafından hiçbir suretle gerçek veya tüzel üçüncü şahıslar lehine ipotek, rehin gibi işlemler
tesis edilemez.
(6) Her halükarda OSB tarafından tahsis edilecek veya satışı yapılacak parsel üzerinde
ipotek, rehin vb. işlem bulunması halinde parsel tahsisi yapılacak gerçek veya tüzel kişi bu durumdan haberdar edilir. Ayrıca parselin ipotekli, rehinli vb. olduğu hususunun arsa tahsis sözleşmesinde yer alması zorunludur.
(7) OSB’lerde yer alan sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının
kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, 4562 sayılı
Kanunun geçici 1 inci ve geçici 2 nci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı kullanma izni almış olan tesisler ve geçici 5 inci maddesi kapsamında kurulan OSB’ler bu fıkrada yer alan kiralamaya ilişkin kısıtlamalardan muaftır. Bu kapsamda
oluşturulacak bağımsız bölüm büyüklüğü ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel kurulun bölgenin
teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir.”
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MADDE 77 – Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 104 – (1) Kredi kullanan OSB’lerde, arsa tahsislerinde, OSB ile katılımcı
arasında Bakanlık tarafından hazırlanan tip “Arsa Tahsis Sözleşmesi” düzenlenir. Arsa tahsisinin kesinleştiği tarihi takip eden ayın ilk haftası içerinde Bakanlığa bilgi verilir.
(2) Kredi kullanan OSB’lerde arsa tahsis sözleşmesinin bir nüshası ilgili banka şubesine,
bir nüshası elektronik ortamda Bakanlığa gönderilir.
(3) Parsel metrekare birim maliyeti; altyapısı tamamlanmış ve işletmeye geçmiş
OSB’lerde her yeni, ilave yatırım gideri ve cari giderin muhasebe kayıtlarına yansıtıldığı tarihten itibaren her bir gider kaleminin harcama tarihi dikkate alınarak arsa satış bedelinin kesinleştiği tarihe kadar geçen süre için, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme
oranı ile güncellenerek elde edilen toplam tutarın, toplam sanayi alanına bölünmesiyle hesaplanır. Arsa satış işlemini içine alan yılın ilk günü ile satış tarihi arasındaki kıst dönem için yapılacak yeniden değerleme işleminde, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen cari yıl yeniden
değerleme oranı kullanılır. Yeniden değerleme oranının yürürlüğe girdiği 1986 yılına kadar
olan yıllara ait hesaplamalarda ise müteahhitlik karne katsayısı esas alınır. Bulunan metrekare
birim maliyetinin %25 fazlasını geçmemek üzere parsel metrekare birim satış fiyatı belirlenir
ve arsa tahsisi veya satışı bu bedeli geçmemek üzere yapılır. Altyapı yatırımları devam eden
OSB’lerde, yatırım tutarları ve diğer masraflar tahmini olarak hesaplanır ve kalan harcamalar
için taahhütname alınır. Bu şekilde hesaplanan parsel metrekare birim maliyeti, yeniden değerleme oranlarına göre güncellenir. Parsel metrekare birim maliyetinin döviz cinsinden belirlenmesi halinde yeniden değerleme oranlarına göre güncelleme yapılmaz. OSB’nin yapımı tamamlandığında kesinleşen arsa bedeli ile tahmini bedel arasında oluşan fark, arsa satış bedeline
ilave edilir.
(4) Döviz cinsinden metrekare birim maliyeti belirlenen OSB’lerde, parsel metrekare
birim satış fiyatı; parsel metrekare birim maliyetinin Türk Lirası karşılığı tutarının %25 fazlasını
geçmemek üzere belirlenir. Döviz kuru için baz alınacak tarih, parsel satışının gerçekleştiği
yıldaki T.C. Merkez Bankasının ilk işlem günüdür.
(5) Tahsis nedeni ile tahsil olunan meblağlar avans niteliğinde olup bu meblağlar arsa
satışından alınacak olan peşinata dahil edilir.
(6) İnşaatı devam eden OSB'lerde, katılımcıların satış bedelinden kalan borcu ve tahsis
bedelinden tahsil edilen meblağlar, OSB’nin muhasebe kayıtlarındaki tarihler baz alınarak yeniden değerleme oranlarıyla güncellenir.
(7) Bu maddeye göre belirlenen parsel metrekare birim maliyeti ve parsel metrekare
birim satış fiyatı, OSB internet sitesinde sürekli ve güncel olarak yayımlanır ve Bakanlığa bildirilir.”
MADDE 78 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “katılımcı tarafından kurulacağı önceden beyan olunan tesis” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
“b) Arsa tahsis ve satışlarından elde edilen meblağı yönetim kurulunun yatırmadığının
tespit edilmesi durumunda; söz konusu tutar peşinat ise satış sözleşmesinin yapıldığı tarihten,
taksit ise vade tarihinden yatırılış tarihine kadar geçen süre için Banka, Bakanlık lehine
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci
maddesinde belirtilen oranlarda geciken süre için gün esasına dayalı olarak gecikme faizi uygular ve tahsilini takiben Genel Bütçeye gelir kaydeder.”
MADDE 79 – Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 106 – (1) OSB’lerde, arsa tahsisi yapılan katılımcılardan;
a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat
mektubunu,
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b) OSB’nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini,
OSB’ye verenlerden; 71 inci maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri
açma ve çalışma ruhsatı alarak tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, yapı
kullanma izni alması şartı ile tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak,
ipoteksiz tapuları verilir.
(2) Kredi kullanan OSB’lerde ipoteğin kaldırılması talebi ile birlikte yönetim kurulu
kararı, yapı kullanma izin belgesi ve/veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı, OSB tarafından Bakanlığa elektronik ortamda gönderilir.
(3) Kendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği sabit yatırım tutarının en
az %50’si tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım kredisi alan katılımcılara, bu
durumu banka ile aralarında imzalanan kredi sözleşmesi ile belgelemeleri, tahsis bedelini defaten ödemeleri veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu, OSB’nin kesin
olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını
belirten noter tasdikli taahhütnamesini OSB’ye vermeleri ve 71 inci maddenin birinci fıkrasında
aranan şartı sağladıklarını projeleri ile belgelemeleri durumunda üretime geçme şartı aranmaksızın geri alım hakkı şerhi konulmadan tapuları verilebilir. Bu durumda Bakanlık kredisi kullanan OSB’lerde ipotekli, Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde ipoteksiz tapu verilir.
(4) Hâlihazırda geri alım hakkı şerhli tapusunu alan katılımcılar hakkında bu hükümler
kıyasen uygulanabilir.
(5) OSB’lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yapılan parsel tahsislerinde,
birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların sağlanması halinde, üretime geçme
şartı aranmaksızın ve geri alım hakkı şerhi konulmadan ipoteksiz tapuları verilebilir.
(6) OSB sınırları içerisinde yer alan, OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına “taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB’den
uygunluk görüşü alınması zorunludur.” şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş
olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.”
MADDE 80 – Aynı Yönetmeliğin 107 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Ödemelerin zamanında yapılmaması
MADDE 107 – (1) Ödemeler vadesinde yapılmadığı takdirde, gecikme süresi için,
ödenmeyen tutara, T.C. Merkez Bankası tarafından kısa vadeli avans işlemlerine uygulanan
faiz oranında gün esasına dayalı olarak gecikme faizi uygulanır.
(2) OSB, katılımcının vade tarihinden itibaren 2 ay içinde yazılı başvurusu halinde, taksit ödeme süresini, gecikme faizi uygulamak şartıyla en fazla 6 aya kadar uzatabilir. Yazılı başvuruda bulunmayan veya talebi kabul edilmeyen katılımcının taksit ödeme gecikme süresinin
3 ayı aşması halinde, mücbir sebep halleri hariç olmak üzere, katılımcıya tahsis edilen arsa
geri alınır.
(3) Katılımcı, arsanın geri alınması nedeniyle hiçbir faiz ve tazminat talep edemez.
(4) Katılımcıdan parselin geri alınması halinde, katılımcının o ana kadar yaptığı arsa
tahsis bedeli, 110 uncu maddede belirlenen şekilde hesaplanır ve en geç bir yıl içinde OSB tarafından katılımcıya ödenir.”
MADDE 81 – Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Arsa tahsis iptali
MADDE 108 – (1) Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak;
a) Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri
OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan,
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b) Yapı ruhsatı aldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almayan,
c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi değildir”, “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu” kararı almayan,
katılımcılara yapılan tahsis, yönetim kurulu tarafından iptal edilir.
(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirlenen süre, makul sebeplerin varlığı halinde toplamda 2 yılı geçmemek üzere yönetim kurulu tarafından uzatılabilir.
(3) Bakanlık kredisi kullanmayan OSB’lerde, bu maddede geçen tüm bu sürelerin hesabında 1/1000 ölçekli parselasyon planının onay tarihi esas alınır.
(4) Bakanlığın, Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğü Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamındaki projeler için yapılan arsa tahsislerinde, projenin program otoritesince desteklendiğinin her yıl proje yararlanıcısı tarafından belgelenmesi şartıyla birinci fıkranın (a)
bendinde belirtilen süre, OSB tarafından uzatılır.”
MADDE 82 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “tesis üretime geçmeden” ibareleri “işyeri açma çalışma ruhsatı almadan” şeklinde değiştirilmiş,
dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Bu husustaki yasaklara” ibaresi “Yukarıdaki hususlara” şeklinde değiştirilmiş, sekizinci fıkrasında yer
alan “yeni alıcı ile yapacağı sözleşmede, ilk alıcı ile yaptığı sözleşmede” ibaresi “yeni alıcıdan
alacağı taahhütnamede ve yapacağı sözleşmede, ilk alıcının taahhütnamesi ile sözleşmesinde”
şeklinde değiştirilmiştir.
“6102 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında devralma şeklinde birleşme veya yeni kuruluş şeklinde birleşme şeklindeki şirket birleşmelerinde, birleşmenin ticaret siciline tescilini
müteakip, devrolunan şirketin parsel tahsisi, devralan şirkete devredilir. Bu durumda, Yönetmeliğin 108 inci maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında devrolunan şirketin parsel
tahsis tarihi esas alınır.”
MADDE 83 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin başlığı “Arsa tahsisinin iadesi
veya iptali” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Her iki durumda ödenecek arsa bedeli; 104 üncü madde kapsamında, OSB tarafından parsel tahsis veya satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren, arsa tahsis iadesi veya
iptali işleminden dolayı ödeme yapılacak tarihe kadar, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen
yeniden değerleme oranı ile güncellenir. Arsa tahsis iadesi veya iptali işlemini içine alan yılın
ilk günü ile ödeme yapılacak tarih arasındaki kıst dönem için yapılacak yeniden değerleme işleminde, 213 sayılı Kanun uyarınca belirlenen cari yıl yeniden değerleme oranı kullanılır. Hesaplanan tutarı geçmemek üzere, arsa iade veya iptal bedeli, geri alındığı tarihten itibaren en
geç bir yıl içinde OSB tarafından katılımcıya ödenir. Bu şekilde iade/iptal işlemi yapılarak paralarını alan katılımcıların yeniden müracaat etmesi halinde hiçbir öncelik hakları olmaz.”
“(4) İptal veya iade edilen parsellerde, eğer inşaat temel seviyesinin üstüne çıkmışsa,
iptal/iade tarihinden itibaren 3 ay içerisinde inşa edilmiş kısmın eski ve yeni katılımcılar tarafından OSB’den uygunluk görüşü alınmasından sonra rızaen belirlenecek bedelinin ödendiğinin
belgelendirilmesi şartıyla yeni katılımcıya arsanın tahsisi yapılır. Süre bitiminde inşa edilmiş
kısmın rızaen satışının yapılmaması halinde ilgili Mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi
marifetiyle tespit edilen bedel üzerinden satışı, OSB tarafından yapılır.”
MADDE 84 – Aynı Yönetmeliğin 111 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 85 – Aynı Yönetmeliğin 113 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 86 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “devir, temlik ve tahsis edemez.” ibaresi “devir ve temlik edemez ve
başkalarının kullanımına tahsis edemez.” şeklinde değiştirilmiştir.
“(1) OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, arıtma
çamuru depolama, kurutma ve yakma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel
hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını
yapma hakkı sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğundadır. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu çerçevesinde doğalgaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgelerinin
talebi ve muvafakati ile organize sanayi bölgeleri için şebeke ve bağlantı hattı yatırımları yaparak organize sanayi bölgelerinde dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilirler. Bu faaliyetlerin hangi
koşullarda yapılabileceğine ilişkin usul ve esaslar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından
Bakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının uygun görüşleri alınarak belirlenir.
OSB’ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın OSB alanı içerisinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına
sahiptir. OSB’deki katılımcıların elektrik üretim tesisleri kurması ve işletmesi OSB iznine tabidir. Atıkların ortak arıtma tesisinin kabul edebileceği standartlara düşürülmesi amacıyla münferiden ön arıtma tesisi yapılması gerekir.”
MADDE 87 – Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “son üç aylık tüketim miktarı ortalaması esas alınarak,” ibaresi “ihtilafsız aynı dönemki
tüketim miktarına göre mevsim şartları göz önüne alınarak” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 88 – Aynı Yönetmeliğin 118 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“(3) Alıcı ortama deşarjı mümkün olmayan ve belediyenin arıtma ile sonuçlanan kanalizasyon sistemini kullanan OSB’lerden kanalizasyona deşarj öncesinde herhangi bir sebeple
tam arıtma yapması istenilemez.
(4) OSB için Kanala Deşarj Limiti olarak belirlenecek limitler; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kanala deşarj limitlerini aşamaz. Bunun dışında OSB’lere ilgili
idareler başkaca limit belirleyemez.
(5) Belediyenin kanalizasyon sisteminden faydalanan OSB’ler, yararlanılacak hizmetin
ve hangi tarife üzerinden yararlanıldığının belirtildiği sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalamakla
yükümlüdürler. Sözleşme şartları ve tarifeler; 27/10/2010 tarihli ve 27742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik şartlarına uygun olmalıdır. Belediyeler
OSB’lere, sadece aldıkları hizmetlerin maliyetlerini dikkate alarak tarife belirleyebilir. İlgili
yönetmeliklere aykırı uygulama yapılamaz.”
MADDE 89 – Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin başlığı “Katı atık yönetimi”
şeklinde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 90 – Aynı Yönetmeliğin 128 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “İtfaiye
teşkilatı kurulmuş olan” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkrada yer alan “uygulamak ve”
ibaresi “uygulamak, kendi bünyesinde gerekli tüm yangın önlemlerini sağlayarak itfaiye raporu
almak ve” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 91 – Aynı Yönetmeliğin 129 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“alım, yapım ve hizmet işleri,” ibaresi “yapım işleri,” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 92 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 130 – (1) Mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile yapım işi ihaleleri ilan
edilmek suretiyle ve kapalı teklif usulüyle yapılır.
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(2) Bakanlığın uygun göreceği projelerde, OSB’lerin, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri Bakanlık kredisi ile desteklenir. Bedeli Bakanlıktan alınan kredilerden karşılanan mühendislik ve müşavirlik hizmetleri işi ihaleleri, Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde
yapılır.”
MADDE 93 – Aynı Yönetmeliğin 132 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11 inci maddesinde ihaleye
katılamayacağı belirtilenler doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya
başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.”
MADDE 94 – Aynı Yönetmeliğin 141 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin
ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 95 – Aynı Yönetmeliğin 143 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 143 – (1) OSB Üst Kuruluşunun amacı, OSB’ler arası uygulama birlikteliği
ve işbirliğini sağlamak, dayanışmayı temin etmek, OSB’lerin sorunlarının çözümüne yönelik
ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak ve çalışmalar yapmak, Bakanlık ile
OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak ve Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmektir.”
MADDE 96 – Aynı Yönetmeliğin 144 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 144 – (1) OSBÜK, tüzel kişiliğini kazanmış OSB’lerin katılımıyla hazırlanan
OSBÜK Protokolünün Bakanlık tarafından onaylanmasıyla kurulur ve tüzel kişilik kazanır.
(2) OSBÜK Protokolü; adı, adresi, amacı, kurucu üyelerin adı, temsil ettikleri kuruluşlar, üyelik şartları, temsil ve ilzama yetkilendirilmiş üyeleri, yürürlüğe giriş koşulu, imzaları
ve tarihi, Bakanlığa sunuş dilekçesi ve Bakanlık onay bölümünü içerir.
(3) Tüzel kişilik kazanan tüm OSB’lerin, OSBÜK’e üyeliği ve belirlenen aidatı ödemeleri zorunludur.
(4) OSBÜK’ün merkezi Ankara’dadır.
(5) OSBÜK’e, tüzel kişiliğini kazanmış OSB’ler dışında hiçbir kuruluş üye olamaz.”
MADDE 97 – Aynı Yönetmeliğin 145 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 145 – (1) OSBÜK genel kurulunda, OSB’leri temsil edecek üye sayıları,
OSB’lerin büyüklüklerine göre;
a) 100 hektara kadar 1,
b) 101-250 hektara kadar 2,
c) 251-500 hektara kadar 3,
ç) 501-750 hektara kadar 4,
d) 751-1000 hektara kadar 5,
e) 1001-1500 hektara kadar 6,
f) 1501-2000 hektara kadar 7,
g) 2001 ve üzeri hektara kadar 8,
kişi olmak üzere müteşebbis heyet, yönetim kurulu veya genel kurul üyeleri arasından
seçilir. Aynı seçimde asıl üye kadar yedek üye de seçilir. Yedek üyeler kalan süreyi tamamlar.”
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MADDE 98 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 147 – (1) Genel kurul, OSB temsilcilerinin katılımıyla, olağan ve olağanüstü
olmak üzere iki şekilde toplanır.
(2) Olağan genel kurul, her yıl mali, dört yılda bir seçimli olmak üzere her yılın ilk altı
ayı içinde yapılır.
(3) Olağanüstü genel kurul, OSBÜK işlerinin, kanun, yönetmelik ve OSBÜK protokolü
hükümlerinin gerektirdiği durumlarda çağrı ile toplanır.
(4) Genel kurul, OSBÜK’ün bulunduğu yerde toplanır.”
MADDE 99 – Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 153 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Açılış ve divan başkanlığının seçimi, divan başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,
b) Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
c) Bilançonun ve gelir-gider tablosunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
ç) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,
d) Süresi biten yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
e) Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
f) OSB’lerin ortak sorunlarının görüşülmesi,
g) Konunun gündeme açıkça yazılması kaydıyla gerekli görülen diğer hususların görüşülmesi.
(2) Olağanüstü genel kurul gündemi, çağrının amacına göre tayin ve tespit olunur.
(3) Üye sayısının en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az 10 gün
önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek seçimlerin yenilenmesi ile diğer hususlar
gündeme konulur.
(4) Gündemde olmayan hususlar görüşülmez. Ancak, üyelerin en az 1/10’unun divan
başkanlığının seçilmesini takiben, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı
teklifte bulunmaları halinde;
a) Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
b) Bilanço incelemesinin ve ibrasının geriye bırakılması,
c) Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
ç) Kanun, yönetmelik, OSBÜK protokolü ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına
aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
d) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi,
ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.
(5) Ayrıca, üyelerin tamamının hazır bulunması ve hiçbirinin itiraz etmemesi halinde,
gündeme konu ilave edilebilir.”
MADDE 100 – Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuları görüşebilmesi için üyelerin
en az yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli katılımcının
bulunmaması halinde yapılacak ikinci toplantıda nisap aranmaz. Toplantılar arasındaki süre on
beş günden az otuz günden fazla olamaz.”

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

MADDE 101 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 157 – (1) OSB’ler, OSBÜK genel kurulunda, 145 inci maddede belirtildiği
şekilde seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilir. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır.”
MADDE 102 – Aynı Yönetmeliğin 164 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “OSB Üst Kuruluşu” ibaresi “OSBÜK” şeklinde değiştirilmiş, “asil” ibaresi
“asıl” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “OSB Üst Kuruluş”
ibaresi “OSBÜK” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “2” ibaresi “4” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “OSB Üst Kuruluşu” ibaresi “OSBÜK” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Üst Kuruluşu” ibaresi “OSBÜK’ü” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan “OSB Üst Kuruluşunun”
ibaresi “OSBÜK’ün” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 103 – Aynı Yönetmeliğin 165 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 165 – (1) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) OSBÜK’ü temsil ve ilzam etmek,
b) Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ilgili düzenlemeler ile genel kurul kararları
ve Bakanlık talimatları çerçevesinde OSBÜK’ün sevk ve idaresini yürütmek,
c) Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumluluklarını yerine getirmek,
ç) OSB’lerin sorunları ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak, kurum
ve kuruluşlarla yapılacak protokoller kapsamında her türlü hizmet alımı yapmak, OSB’lerin
ihtiyaç duyduğu konularda hizmet sağlamak veya hizmet alımına aracılık etmek,
d) OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak, OSB’lere teknik, idari, mali ve hukuki
konularda danışmanlık yapmak ve ortak sorunları çözmek,
e) Fiziki bütünlük veya coğrafi yakınlık bulunan OSB’lerin birlikte kuracakları ortak
arıtma ve atık bertaraf tesisi gibi ortak alt yapı tesisleri için Bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları ve ilgili OSB’ler arasında koordinasyonu sağlamak,
f) Genel sekreterin ve personelin atanması veya azli ile ilgili karar almak,
g) OSB’ler ve OSBÜK ile ilgili mevzuat çalışmalarını izlemek, OSB’lere duyurmak,
OSB’lerin görüş ve önerilerini alarak ortak görüş ve öneriler oluşturmak ve ilgili Bakanlığa
sunmak,
ğ) OSB’lerin yararlanabileceği yurtiçi ve yurtdışı finans kaynaklarını araştırmak ve gerekli bilgilendirmeleri yapmak, OSB’leri yurtiçi ve yurtdışında tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
yerli ve yabancı yatırımcıları OSB’lere yönlendirmek, fuarlar, sergiler vb. düzenlemek,
h) OSB’lerde teknik kolej ve meslek yüksekokulu kurulması için kapasite belirleme ve
ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmek, müfredatlarını sanayi kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda güncellemek ve mezunların istihdamına yönelik girişimlerde bulunmak,
ı) OSB’lerde kreş ve gündüz bakımevi kurulması ve işletilmesi için kapasite belirleme
ve ihtiyaç analizi çalışmalarını yürütmek,
i) OSB’lerin ihtiyacı olan alanlarda teknik, idari, mali konularda eğitim düzenlemek,
j) OSB bilgi sitesini geliştirmek için gerekli teknik ve idari altyapıyı oluşturmak, sitenin
işletilmesi, güncellenmesi, bilgi girişinin sağlanması, Bakanlık talepleri doğrultusunda sistemin
revizyonu vb. iş ve işlemleri takip etmek,
k) OSB’lerde etki analizi ve teknoloji kullanımının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları
Bakanlıkla birlikte yürütmek,
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l) OSB’lerde güvenlik, doğal afetler, yangın, iş kazaları, vb. konularda çalışmalar yaparak rapor hazırlamak, hazırlanan raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,
m) OSB’lerin görev ve yetkileri kapsamındaki mevzuat, muhasebe, imar, proje, keşif,
yapım, çevre, enerji vb. konularda OSB birimlerine destek vermek,
n) OSB’lerin de içinde bulunduğu kümelenme projelerine destek olmak,
o) Endüstriyel simbiyoz projelerinin hazırlanmasında OSB’lere yardımcı olmak, endüstriyel simbiyoz uygulamalarının geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve OSB’nin kuruluşunda yer alan oda/odalar ile birlikte işbirliği yapmak.
(2) Genel kurulun onayına sunulmak üzere;
a) Yıllık faaliyet raporu, bütçe, kesin hesap ve bilançoyu hazırlamak,
b) Kayıt ücreti ve üyelerden tahsil edilecek aidat ve benzeri ödemelerin miktarlarını,
ödeme şekil ve esaslarını, gecikme halinde uygulanacak yaptırımları belirlemek,
c) Genel sekreter ve OSBÜK personeline ödenecek ücret ve sosyal hakların asgari ve
azami sınırlarını tespit etmek,
ç) OSBÜK ile ilgili yapılması planlanan faaliyetler ile ilgili kredi, rehin ve ipotek almak,
vermek, fek etmek.”
MADDE 104 – Aynı Yönetmeliğin 166 ncı maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “OSB Üst Kuruluşu” ibaresi “OSBÜK” şeklinde değiştirilmiş, “asil” ibaresi
“asıl” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “OSB Üst Kuruluş”
ibaresi “OSBÜK” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “2” ibaresi “4” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 105 – Aynı Yönetmeliğin 168 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 168 – (1) Genel sekreterlik, genel sekreter ile Yönetmelikle OSBÜK’e verilen görevleri yerine getirecek yeterli sayı ve nitelikte idari ve teknik personelden oluşur. Genel
sekreterliğin teşkilat şeması, Yönetim Kurulunun teklifi, Bakanlığın uygun görüşü ve genel
kurulun onayı ile oluşur ve değişir. Teşkilat şemasında; teknik ve idari birimler, görevlendirilecek personelin sayısı, nitelikleri ve pozisyonları yer alır.
(2) Genel sekreter; lisans eğitimi veren veya denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanan üniversitelerden mezun olması, en az 10 yıllık iş tecrübesine sahip olması ve
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan şartları taşıması koşuluyla, OSBÜK Yönetim Kurulu tarafından atanır ve aynı şekilde görevden alınır.
(3) Genel sekreterlik yönetim kurulu kararları ve talimatları doğrultusunda OSBÜK’ün
sevk ve idaresini yürütmek ve diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
(4) OSBÜK teşkilat şemasına göre görevlendirilen personel, yönetim kurulunun teklifi
genel kurulun onayı ile belirlenir.”
MADDE 106 – Aynı Yönetmeliğin 169 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “cezaları” ibaresi “faizleri” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 107 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 171 – (1) OSBÜK organ üyeleri ile personeli, Bakanlığın talebi üzerine her
türlü belge, defter, kayıt ve bilgileri ibraz etmek ve örneklerini noksansız, istenilen süre içerisinde ve gerçeğe uygun olarak vermek, para ve para hükmündeki evrakı göstermek, bunların
sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak, yazılı bilgi taleplerini karşılamak, denetimde
her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.”
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MADDE 108 – Aynı Yönetmeliğin 172 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 172 – (1) OSBÜK organ üyeleri ile personeli, kendi kusurlarından ileri gelen
zararlardan sorumludurlar. Bunlar, para ve para hükmündeki evrak ve senetler ile bilanço, tutanak, rapor, defter ve belgeler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılırlar.
(2) Üyeler, genel sekreter ve diğer personel görevleri sona erse dahi, görevleri sırasında
öğrendikleri ticaret veya işletme sırlarını saklamakla yükümlüdür.
(3) Bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmeyen OSBÜK organ üyeleri, beşbin Türk Lirası idari para cezasıyla, kamu görevlisi olanlar ilgili mevzuat hükümlerine
göre cezalandırılır. Bu madde kapsamındaki idari para cezaları, Bakanlıkça verilir. Verilen idari
para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.
(4) OSBÜK organ üyeleri ile personeli, Bakanlıkça yapılan denetim sonucunda verilen
talimatlara ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin alınan tedbirlere uymak zorundadır. Görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı haklarında soruşturmaya başlanan OSBÜK organ üyeleri ile
personeli Bakanlık tarafından tedbiren üç aya kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılabilir.
(5) Gerektiğinde bu süre üç ayı geçmemek üzere bir defaya mahsus uzatılabilir. Ağır
cezayı gerektiren bir fiilden veya görevleriyle ilgili suçlamalardan dolayı hakkında kovuşturmaya başlananlara ilişkin olarak Bakanlık tarafından yargılama sonuçlanıncaya kadar mahkemeden görevden uzaklaştırma kararı istenebilir. Bu madde kapsamında görevden uzaklaştırılan
personel, denetim sırasında veya denetimin tamamlanmasından sonra Bakanlık kararıyla veya
haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ya da mahkûmiyetlerine karar verilmediği takdirde, varsa kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine dönerler.
(6) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini Bakanlığın yazılı uyarısına rağmen yerine
getirmeyen OSBÜK organ üyelerinin görevlerine son verilmesine, Bakanlığın istemi üzerine
mahkemece karar verilir. Yargılama, basit yargılama usulüne göre yapılır.”
MADDE 109 – Aynı Yönetmeliğin 173 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 173 – (1) Kiralamanın yapılabilmesi için;
a) Kiralanacak tesisin tapusunun alınmış olması,
b) Katılımcının OSB’ye karşı vadesi geçmiş hiçbir borcunun bulunmaması,
c) OSB yönetim kurulunca, kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun
olduğuna ilişkin karar alınması,
gerekmektedir.
(2) Kiralama halinde;
a) Kiralayandan;
1) Yeni tarihli tapu tescil belgesi,
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiraya verilmesine ilişkin yönetim kurulu veya
ortaklar kurulu kararı,
3) Ticaret sicili tasdiknamesi,
4) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
5) Tesisin sanayi parselinde bulunması halinde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan
bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan,
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b) Kiracıdan;
1) Ticaret sicili tasdiknamesi,
2) Tüzel kişilerden söz konusu tesisin kiralanmasına ilişkin yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı,
3) Yapılacak faaliyeti açıklayan bilgi ve belgeler,
4) OSB tarafından hazırlanan ve kurulacak tesisin elektrik, su, doğal gaz, çalışan sayısı,
atıkları ve atık özellikleri vs. bilgilerini gösterir firma yetkililerince imzalı bilgi formu,
5) Yapılacak kira sözleşmesi örneği,
6) OSB mevzuatı ile OSB iç talimatname ve sözleşmelerine uygun faaliyet gösterileceğine dair noter tasdikli taahhütname,
istenir.
(3) OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere,
elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilmez.
(4) Sanayi tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak, Kanun ve Yönetmelikle katılımcılara
getirilen yükümlülüklerden kiracılar da sorumludur.
(5) Sanayi parsellerindeki tesislerde bir katılımcı ya da katılımcının kiracısı üretim yapabilir. 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirketler, 4562 sayılı Kanunun geçici
1 inci ve geçici 2 nci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerdeki 1/7/2017 tarihinden önce yapı
kullanma izni almış olan tesisler ve geçici 5 inci maddesi kapsamında kurulan OSB’lerde, tesisin bağımsız bölüm oluşturmadan bir bütün halinde kiraya verileceğine dair beyan aranmaz.
Bu kapsamda oluşturulacak bağımsız bölüm büyüklüğü ve sayısı, müteşebbis heyetin/genel
kurulun bölgenin teknik altyapı durumunu da göz önünde bulundurarak alacağı kararlar ile belirlenir.
(6) Katılımcının, 6102 sayılı Kanunda tanımlanan hâkim ve bağlı şirket niteliğinde olması durumunda, katılımcının parselde üretim faaliyetini sürdürmesi şartıyla, şirketler birliğinde yer alan diğer şirket/şirketlere, ana faaliyet konusunun herhangi bir aşamasında faaliyet
göstermesi için kiralama yapılabilir. Bu şekilde yapılan kiralamalarda, kiralama yapılan
tesis/tesislerin toplam büyüklüğü, parseldeki toplam tesis alanının 1/4’ünden fazla olamaz.
(7) OSB içinde yer alan taşınmazlar, finansal kiralama sözleşmesine konu edilebilir.
Bu durumda:
a) OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunludur.
b) Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamaz.
c) Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.
ç) Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması zorunludur.
d) Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Ancak finansal kiracı tesisini başkasına kiraya veremez.
e) Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce
herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, finansal kiralama şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel
kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dâhil olmak üzere kiraya vermek zorundadır. Bu durumda eski finansal kiracının
vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı veya kiracı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır. Finansal
kiralama şirketi taşınmazı iki yıl içinde satmaz veya kiraya vermez ise taşınmaz OSB tarafından
finansal kiralama bedeli üzerinden satın alınabilir.”
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MADDE 110 – Aynı Yönetmeliğin 174 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sorumlu mimar veya” ibaresi “kontrol” şeklinde değiştirilmiş, “müteakip,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bölge müdürü ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 111 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“OSB’lerin gayrimenkul yatırım ortaklığı kurması
MADDE 181/A – (1) OSB tüzel kişiliği, müteşebbis heyet veya genel kurul tarafından
karar alınması halinde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci
ve 49 uncu maddelerine göre, yönetim kontrolü ve hisse çoğunluğu kendisinde olmak ve münhasıran OSB’lerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilir. Bu
husus, kurucu ortağı OSB tüzel kişiliği olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ana sözleşmesinde belirtilir.
(2) Bu ortaklıklar; kuruluşuna ve kurucularına, yatırım ortaklığı statüsünden çıkmalarına, asgari halka açıklık oranına, faaliyet esaslarına, türlerine ve pay devirlerine, izahnameye
ve izahnamenin yayımlanmasına, portföyünde bulunan varlıkların ve hakların değerlemesine
ve varlıkların saklanmasına, gayrimenkul değerleme kuruluşlarının belirlenmesine, portföy sınırlamalarına, yönetim ilkelerine, sermaye artırımlarına ve azaltımlarına, imtiyazlı pay ihracına,
kâr dağıtımına ve paylarını geri almalarına, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin usul ve esaslar
ile diğer yükümlülükler bakımından Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerine tabidir.
(3) Bu ortaklıkların ana sözleşmesi, asgari olarak Sermaye Piyasası Kurulunun resmi
internet sitesinde yayımlanan gayrimenkul yatırım ortaklığı esas sözleşme örneğinde yer verilen
unsurları içerecek şekilde hazırlanır.
(4) Bu ortaklıklar, OSB’lerdeki parsellerin üst yapılı veya üst yapısız satışı, kiralanması
ve üst hakkı kurulması konularında fiyat belirlerken gayrimenkul değerleme kuruluşlarınca
tespit edilen ekspertiz değerini esas alırlar. Ekspertiz değerinin kullanılmasına ilişkin Sermaye
Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.”
MADDE 112 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 113 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Islah OSB başvuruları, 1/7/2018 tarihine kadar gerçek veya
tüzel kişiler tarafından, gerekçe raporu ile birlikte ıslah OSB olarak değerlendirilmek üzere taşınmazların bulunduğu ilin valiliğine yapılır. Başvuru süresi, Bakanlıkça yapılacak değerlendirme neticesinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlar Kurulunca bir yıl daha uzatılabilir.
(2) Başvurunun ıslah komisyonunca değerlendirmeye alınabilmesi için;
a) Talep edilen alanın, altyapı ve yönetim beraberliğinin sağlanabileceği şekilde bütünlüğünün olması ya da mevcut bir OSB’nin bitişiğinde yer alması halinde OSB’nin uygunluk
görüşünün bulunması,
b) OSB organlarını oluşturmaya yetecek katılımcı sayısının sağlanması,
c) Önerilen ıslah OSB alanında bulunan sanayi parsellerinin ayrık nizamda, mer’i plana
göre yapılaşmış ve yapı kullanma izin belgelerini almış olması, bu alan içinde münferit olarak
yapı kullanma izin belgesi olmayan sanayi tesislerinin mevcut olması halinde ise bu tesis sahiplerinin, ıslah süresi içerisinde yasal yükümlüklerini yerine getireceğini taahhüt etmesi,
ç) Önerilen ıslah OSB alanında bulunan toplam parsellerin en az 1/3’ünde üretim veya
inşaata başlanmış olması ve en az 1/3’ünün mülkiyetinin de sanayi tesisi kurmak üzere sanayicide olması,
d) Islah OSB alanının en az %8’inin ortak kullanım alanlarına ayrılabilecek nitelikte
olması,
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e) Önerilen alan içinde Kanunun geçici 13 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten
önce kurulu bulunan tesisler hariç, OSB’de kurulamayacak tesislerin bulunmaması,
f) Önerilen alan içindeki tesis maliklerinin ıslah OSB içerisine dâhil edilmeye yönelik
talep yazıları, alanın halihazır durum bilgisi ve mülkiyet belgeleri, jeolojik ve jeoteknik etüt
raporları, ilgili kurumca tasdikli mer’i imar planları, yapılara ilişkin yapı kullanma izin belgeleri, mevcut durumda karşılaşılan sorunlar ile alanın ıslah OSB talep gerekçeleri, ıslah için
planlanacak tüm faaliyetlere ilişkin insan sağlığı, çevre ve ekonomik getirilerin de yer alacağı
ön fizibilite ile finansman koşullarının etüdü gibi bilgi, belge ve raporların değerlendirmesi
neticesinde oluşan gerekçe raporunun ve eklerinin, ihtisas ıslah OSB’lerde bu belgelere ilaveten
alanın ÇED raporlarının da sunulmuş olması,
şartları aranır. Mevcut OSB’ler ile birleşecek ıslah OSB başvurularında (b) fıkrasındaki
şart aranmaz. Bu projelerde katılım sağlanacak OSB’deki ortak kullanım alanı oranının birleşecek
alan da dikkate alındığında %8’in altına inmemesi kaydıyla (d) fıkrasındaki şart aranmaz.
(3) Başvuruya istinaden valilik, gerekçe raporunun başvuru koşullarına uygun olup olmadığını inceler. Başvurunun gerekli şartları taşıdığının tespiti halinde inceleme raporu ile birlikte konuyu ıslah komisyonuna sevk eder.
(4) Islah komisyonu; vali başkanlığında, önerilen alanın belediye sınırları veya mücavir
alan sınırları içerisinde olması halinde; ilgili belediyelerin başkan veya başkan yardımcısı, il
özel idaresi genel sekreteri, il özel idaresi bulunmayan illerde Yatırım İzleme ve Koordinasyon
Başkanı veya Yatırım İzleme Müdürü ildeki en az bir üniversitenin rektör veya rektör yardımcısı, orman ve su işleri ile karayolları bölge müdür veya bölge müdür yardımcıları, bilim, sanayi
ve teknoloji, çevre ve şehircilik, gıda, tarım ve hayvancılık, kültür ve turizm ve sağlık il müdürleri, mevcudiyet durumuna göre varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası, o da yoksa
ticaret odası yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile ilde yer alan ve valilikçe uygun görülen bir OSB’nin yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin komisyona daimi üye olarak
katılımıyla oluşur. Alanın özelliğine göre ihtiyaç olması halinde vali, diğer kurum ve kuruluş
temsilcilerini de komisyona dâhil eder. Islah komisyonunun çalışma usul ve esasları ile süresi
valilikçe belirlenir.
(5) Kurulacak ıslah OSB’nin birden fazla ilin sınırları içerisinde kalması halinde ıslah
komisyonu, en büyük alanın bulunduğu il valisi başkanlığında ve o ilin ıslah komisyonu üyelerinin katılımıyla oluşturulur.
(6) Islah komisyonu tarafından talep değerlendirilir ve uygun görülmesi halinde alana
ilişkin ıslah şartları ve iki yılı geçmemek üzere süresi belirlenir. Bu süre, mücbir sebepler haricinde hiçbir surette uzatılmaz. Islah komisyonu bu konudaki kararını oybirliği ile alır. Komisyon kararı başvuru sahiplerine tebliğ edilir. Tesis malikleri, ıslah komisyonunun belirlediği
ıslah şartlarını süresi içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür.
(7) Islah şartlarını yerine getiremeyen tesisler ıslah OSB sınırları dışında bırakılır.
(8) Valilik, ıslah komisyonu kararının alınmasını müteakip gerekçe raporu, inceleme
raporu ve ıslah komisyonu kararından oluşan başvuru dosyasını Bakanlığa gönderir. İnceleme
sırasında, ihtiyaç görülmesi halinde Bakanlıkça ek bilgi ve belgeler istenebilir.
(9) Bakanlık tarafından OSB yer seçimi komisyonu üyesi kurum ve kuruluşlara, alanın
özelliklerini içerir bilgi ve paftalar yeterli süre verilerek gönderilir. Kurum ve kuruluşları adına
yetki ve görev alanlarına giren konularda nihai görüş vermek üzere belirlenen tarih ve yerde
toplanacak komisyona temsilcilerini göndermeleri istenir. Komisyon sonrası konuya ilişkin
görüş ve öneriler en geç otuz gün içinde bildirilir. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurum ve kuruluşların görüşü, Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir ve kurumlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda oy birliği ile belirlenen OSB sınırları kesinleştirilir. Oy birliği
sağlanamaması durumunda OSB Yer Seçimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi kapsamında Bakanlıkça karar verilir.
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(10) Islah OSB, ıslah komisyonu tarafından belirlenen ıslah şartları ve süresinin kayıtlı
olduğu kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile tüzel kişilik kazanır.
(11) Tüzel kişilik kazanan ıslah OSB’lerde, tüm izin ve ruhsat işlemleri, ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar genel mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Islah şartlarının gerçekleşmesi, ıslah komisyonunca izlenir ve altı aylık periyotlarda Bakanlığa raporlanır. Bakanlık
gerekli gördüğü takdirde veya şikâyet üzerine, ıslah şartlarının yerine getirilip getirilmediğini
yerinde yapacağı incelemelerle de kontrol eder.
(12) Başvuru tarihinden itibaren iki yıl içerisinde ıslah edilerek OSB tüzel kişiliğini kazanamayanların işlemleri Bakanlıkça resen sonlandırılır ve OSB niteliklerini kaybederek, sicilden terkin edilir.”
MADDE 114 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“bedelinin % 75’inden” ibaresi “bedelinden” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 115 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 1/7/2017 tarihinden önce Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde kredi alacaklısı kuruluşun mülkiyetine geçen taşınmazların, en geç 1/7/2019 tarihine
kadar satılamaması veya kiraya verilememesi hâllerinde, OSB’nin başvurusu üzerine ilgili
mahkeme tarafından belirlenecek bilirkişi marifetiyle tespit edilen taşınmaz bedeli, kredi alacaklısı kuruluş hesabına yatırılarak taşınmaz, OSB adına tescil edilir. Bakanlık, OSB tarafından
talep edilmesi durumunda, bu maddenin uygulanması kapsamında ortaya çıkacak taşınmaza
ilişkin edinim masraflarının tamamına kadar olan kısmını kredilendirebilir.
GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu maddenin yayımlandığı tarihte OSB’de çalışan ve Yönetmeliğin 55 inci maddesinde düzenlenen şartları taşımayan personelin emeklilik veya istifa
gibi nedenler ile ayrılmalarına kadar istihdamlarına ve kazanılmış ücret ve sosyal hakların eski
statülerine göre ödenmesine devam edilir.”
MADDE 116 – Aynı Yönetmeliğin 184 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 117 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 ve EK-3’ü ekteki şekilde değiştirilmiş ve aynı
Yönetmeliğe EK-6 ve EK-7 ekteki şekilde eklenmiştir.
MADDE 118 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 119 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/8/2009
27327
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

1234567891011-

12/8/2010
9/2/2011
4/8/2011
8/10/2011
8/8/2012
20/4/2013
6/3/2014
27/12/2014
18/11/2015
31/12/2016
26/9/2017

Sayısı

27670
27841
28015
28078
28378
28624
28933
29218
29536
29935 (3. Mükerrer)
30192
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Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNDA MEMUR STATÜSÜNDE
İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinin
3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanununun 56 ve 62 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer
alan “506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu” ibaresi “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 34 – (1) Kurumda çalıştırılan personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdasları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, özel hizmet tazminatı, fazla çalışma
ücreti gibi personele sağlanacak her türlü mali ve sosyal haklar, Yönetim Kurulunun teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. Bu kadroların derece, unvan ve sayı itibarıyla hizmet
birimleri arasında dağılımı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının görüşü ve Genel Müdürün
kararı ile tespit edilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer
alan “zihinsel engeli” ibaresi “akıl hastalığı” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki
(f) bendi eklenmiştir.
“f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “personelin birimince” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) Kurum personelinin giriş derece ve kademelerinin üzerine 657 sayılı Kanunun
36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün (A) fıkrasının 1-12 nci bentlerinde sayılan
hükümler ayrıca uygulanır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki altıncı fıkra
eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(1) Kadın personele; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz
haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın
personel, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.
Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü
de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması
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gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilir. Doğumda veya doğum
sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya
anne için öngörülen süre kadar izin verilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte
veya münferit olarak evlat edinen personel ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile
izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda
da uygulanır.”
“(6) Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın personel, isteği hâlinde çocuğun
hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük
çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir.
Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen personel ile memur olmayan eşin münferit
olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine birinci fıkra uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır.
Personelin çalışacağı süreler Genel Müdürlük tarafından belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma
MADDE 85/A – (1) Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımı Bakanlar Kurulunca
belirlenecek usul ve esaslara göre yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(2) İstekleri üzerine; doğum yapan personele, 85 inci madde uyarınca verilen doğum
sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin 85 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca
verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan personele ise, doğum tarihinden itibaren
yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
(3) Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen
personel ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine,
85 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin altıncı
fıkrası uyarınca izin kullanılması halinde bu iznin bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre,
eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm
hâlinde eşlere kullandırılabilir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 102 nci maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Görevden uzaklaştırılan veya görevinden uzak kalan personelin hak ve
yükümlülükleri
“(1) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan
tutuklanan veya gözaltına alınan personele bu süre içerisinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Ancak, tazminatı ve fazla çalışma ücreti ödenmez. Bu durumdaki personel, kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.”
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MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
24/9/2008

27007

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

31/3/2009

27186

2-

23/7/2009

27297

3-

5/3/2010

27512

4-

7/9/2010

27695

5-

6/5/2011

27926

6-

21/12/2012

28504

7-

4/7/2013

28697

8-

14/5/2014

29000

9-

25/9/2014

29130

10-

21/10/2014

29152

11-

4/4/2015

29316

12-

10/4/2015

29322

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU TEFTİŞ KURULU
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 10/3/1991 tarihli ve 20810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan, Başkan Yardımcıları, Başmüfettişler,
Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ile Bürodan teşekkül eder ve doğrudan Genel Müdüre bağlı
olarak görev yapar.
Teftiş Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün onayını alarak devamlı teftişi sağlamak amacıyla Müfettiş bulundurulmasını gerektiren Büyükşehirlerde görev merkezleri tesis edebilir
veya aynı yolla kaldırabilir.
Bu Yönetmelikte geçen;
Başkan: Teftiş Kurulu Başkanını,
Başkanlık: Teftiş Kurulu Başkanlığını,
Başkan Yardımcısı: Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarını,

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

Müfettiş: Başkan, Başkan Yardımcısı, Başmüfettiş ve Müfettişleri,
Müfettiş Yardımcısı: Yetkili ve Yetkisiz Müfettiş Yardımcılarını,
Büro: Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunu,
ifade eder.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde yer
alan “sağlamak.” ibaresi “sağlamak ve görüş belirterek Genel Müdürün onayına sunmak.”
şeklinde değiştirilmiş, (e) bendine “verilecek” ibaresinden sonra gelmek üzere “danışmanlık,”
ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“ğ) Müfettişlerin çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve
ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri
almak.
h) Risk odaklı denetim plan ve programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
ı) Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
i) Danışmanlık faaliyetlerinden yararlanılmak üzere, gerektiğinde Kurumun diğer birimlerinden Başkanın önerisi ve Genel Müdür onayı ile Müfettiş yetki ve sıfatına haiz olmaksızın personel görevlendirmek.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Başkan Yardımcısı atanması, görevleri, başkana vekalet
MADDE 5 – Başkan Yardımcısına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:
a) Başkanın teklifi ve Genel Müdür onayı ile Başmüfettişler arasından iki Başkan Yardımcısı atanır.
b) Başkan Yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yapar.
c) Başkan, geçici sebeplerle görevde bulunmadığında, Başkan Yardımcılarından biri
vekâlet eder.
ç) Herhangi bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde, Başkan Yardımcılarından birine
ya da Başkanlığa atanma koşullarına sahip bir Başmüfettişe Genel Müdür onayı ile vekâlet
görevi verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler
eklenmiştir.
“g) Genel Müdür tarafından gerekli görülen hâllerde performans göstergelerini belirlemede Kurumun ilgili birimlerine yardımcı olmak ve bu kapsamda denetim yapmak.
ğ) Risk analizlerine dayanarak Kurumun risk yönetimi ve iç kontrol yapılarını değerlendirmek, Kurumun yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ya da yapılan çalışmalara
katılmak.
h) Kurum faaliyet ve işlemlerine değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amacıyla danışmanlık hizmetleri vermek, bu amaçla yürütülen çalışmalara katılmak.
ı) Teknik bilgi ve beceriyi gerektiren hususlarda Başkanlığın bilgisi dâhilinde bilirkişi
görevlendirmek.”
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MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurumda teftişler uygunluk teftişi yanında, performans, bilgi teknolojisi ve sistem teftişi şeklinde de yapılabilir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) İnceleme Raporu ve Danışmanlık Raporu,”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“İnceleme ve danışmanlık raporu
MADDE 24 – İnceleme ve danışmanlık raporuna ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:
a) İnceleme, bir iddia, olay veya yürütülen iş ve işlemler ile ilgili olarak adlî, idarî, malî
ve disiplin işlemleri yapılmasına gerek olup olmadığının tespiti amacıyla Genel Müdür onayı
üzerine yapılır. Bunun dışında Müfettişin çalışmaları sırasındaki kanaat ve gözlemlerine göre
düzeltilmesi veya değiştirilmesi gereken hususlar hakkındaki görüş ve önerileri ile cevaplı rapora alınmayacak hususlar için de inceleme raporu düzenlenir.
Suç niteliğindeki konular bu rapora alınmaz.
İnceleme raporu, incelenen konunun özelliğine göre Müfettiş tarafından uygun görülecek bölümlere ayrılarak iki nüsha düzenlenir. Aslı Başkanlıkça Genel Müdüre sunulur. İkinci
nüshası saklanır.
b) Danışmanlık Raporu, Genel Müdür tarafından tespit edilecek konulara ilişkin olarak,
idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amacı ile düzenlenecek raporlardır. Danışmanlık raporlarının düzenlenmesine ilişkin hususlar Başkanlıkça belirlenir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Müfettişlik güvencesi, kıdem ve Başmüfettişliğe atanma”
“Başmüfettişliğe, yardımcılık dâhil en az 10 yıl müfettiş olarak görev yapmış ya da 1 inci
derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olan Müfettişler arasından atama yapılır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel
Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/3/1991
20810
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12345-

Tarihi

Sayısı

11/7/1998
1/6/2001
5/12/2009
17/7/2010
18/8/2016

23399
24419
27423
27644
29805
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Atatürk Üniversitesinden:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİYOÇEŞİTLİLİK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama
ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve
Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bilim Kurulu: Merkezin Bilim Kurulunu,
b) Merkez: Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü,
d) Taksonomi: Canlıları sınıflandırmanın teori ve uygulamalarını,
e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik unsurlarının tespiti, teşhisi, korunması, tanıtımı ve
sürdürülebilirliği konularında ulusal ve uluslararası bilim insanları ile ortaklaşa araştırmalar
yürütmek,
b) Türkiye’nin ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun oluşturulması, tasnifi, teşhisi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak,
c) Bilimsel kanıt niteliği taşıyan teşhis edilmiş biyolojik materyale dayalı veri tabanı
oluşturmak, mevcut olan ulusal ve uluslararası veri tabanı ağlarına bilgi akışı sağlamak,
ç) Tür teşhisinde kapasite yetersizliğinin aşılması için stratejiler geliştirmek,
d) Biyoçeşitlilik konusunda bilimin toplumla buluşmasını sağlayarak, genç araştırmacılara doğayı ve canlıları tanıma, sevme ve keşfetmeye yönelik eğitim ve sosyal oluşumları organize etmek,
e) Üniversite bünyesinde mevcut olan bilimsel koleksiyonların da dâhil edileceği, standartlara uygun koleksiyon, sergi, araştırma ve eğitim alanlarını içerecek şekilde yeni bir biyoçeşitlilik müzesinin kurulmasını sağlamak.
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Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası 29/8/1996 tarihli ve 4177 sayılı Kanunla uygun bulunan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Türkiye Ulusal Biyoçeşitlilik Stratejik Eylem
Planı hedefleri doğrultusunda ülkemizin sahip olduğu biyoçeşitlilik unsurları ile ilgili araştırmaların koordinasyonu ve işbirliği halinde yürütülmesine katkı sağlamak,
b) Tarım, orman, gıda, veterinerlik, su ürünleri, eczacılık ve tıp açısından öneme sahip
olan biyoçeşitlilik unsurlarını öncelikli olarak ele almak, tespit etmek ve bunlara ait bilimsel
koleksiyon oluşturmak,
c) Ekolojik yönden önem arz eden, nesli tehlikede olan, endemik ve nadir türlerin belirlenmesi ve bunların koruma statüleri ile ilgili araştırmalar yürütmek, yayın yapmak, toplumu
bilinçlendirmek ve ilgili kurumlarla ortak çalışmalar yapmak,
ç) Ülke genelinde ve Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan Milli Parklara ait tür envanterlerinin çıkarılmasında taksonomik kapasite anlamında altyapı hizmeti sunmak ve bu tip çalışmalara paydaş olmak,
d) İstilacı türler hakkında bilgi oluşturmak, karantina birimlerinin ihtiyaç duyacağı taksonomik teşhis işlemlerinin hızlandırılmasında uluslararası biyoçeşitlilik birimleriyle koordinasyonu sağlamak,
e) Ekonomik ve ekolojik yönden önemli olan polinatör, biyolojik mücadele etmeni ve
bioindikatör grupları taksonomik açıdan öncelikli olarak ele almak, uluslararası işbirlikleri
tesis etmek ve bu alandaki uygulamalı bilimlere katkı sağlamak,
f) Ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun oluşmasında bölgesel düzeyde katkı sağlamak
için doğa inceleme ve araştırmaları yürütmek, bilimsel materyal ve veri toplamak, bu konularda
ulusal ve uluslararası katılımlı projeler yürütmek,
g) Bilimin toplumla bulaşacağı eğitim alanları olarak tesis edilecek olan zooloji, botanik, entomoloji, paleontoloji ve türlerin özel yaşam alanları olan ekosistemler ile ilgili bilimsel
materyal ve görsel verilerin toplanması için projeler yürütmek, örnek değişimi ve geçici sergiler
açabilmek için uluslararası merkezlerle işbirliği yapmak,
ğ) Taksonomik kapasite artırımı için uluslararası tanınırlığı olan üniversite, enstitü ve
doğa tarihi müzeleri ile ortak araştırma, uygulama, eğitim ve yayın faaliyetleri yürütmek,
h) Başta Üniversite ve diğer bölge üniversiteleri olmak üzere lisans ve özellikle de lisansüstü öğrencilerin tez çalışmaları için altyapı desteği sunmak ve öğrencilerin projelere katılımını sağlamak,
ı) Merkezin amaçları doğrultusunda kurs, çalıştay, sempozyum, kongre ve toplantılar
düzenlemek,
i) Merkezin çalışma konuları kapsamında sonuçların paylaşıldığı bilimsel yayın, kitap
ve uluslararası nitelikte dergiler yayımlamak,
j) Merkezin öncelikli olarak oluşturacağı müzenin kurulum, işletim sistemleri, büyümesi
ve sürekliliği için stratejiler geliştirmek, ulusal ve uluslararası birimlerle işbirliği tesis etmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Bilim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin amaçları ve faaliyet alanıyla ilgili konularda uzmanlığı bulunan, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebilir.
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(2) Müdürün önerisiyle Merkez çalışmalarının koordinasyonunda Müdüre yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyetleri ile ilgili uzmanlığı bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi, üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.
(3) Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda, yerine müdür yardımcılarından
biri vekâlet eder. Müdüre vekâlet altı ayı geçemez. Müdürün görev süresi bittiğinde, müdür
yardımcılarının da görevi sona erer.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu gündemini belirleyerek Kurula başkanlık
etmek,
b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak,
c) Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, tüm
faaliyetlerin planlanması ve denetimini sağlamak,
ç) Taksonomik kapasite artırımı için uluslararası merkezlerle işbirliği tesis etmek ve
onay için Rektöre sunmak,
d) Merkezin faaliyet raporlarını Yönetim Kuruluna ve kabul edilen şekli ile Rektörün
onayına sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin çalışma alanıyla ilgili anabilim dallarında
görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen, Müdür ve yardımcıları dahil toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Merkezin hedefleri doğrultusunda bilimsel koleksiyonun ve sergi
alanlarının geliştirilmesi, araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bunların yürütülmesi ile ilgili esasları kararlaştırır.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını
sağlamak,
b) Merkezin plan tasarısını hazırlamak,
c) Müdürün önerisi üzerine Merkezin ihtiyaç duyduğu akademik, teknik ve idari eleman
ihtiyacını tespit etmek ve karara bağlamak,
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,
d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve
bunların görevlerini düzenlemek,
e) Müdürün, Merkezin yönetimi ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini değerlendirerek
karara bağlamak,
f) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını değerlendirip karara bağlamak.
Bilim Kurulu
MADDE 12 – (1) Bilim Kurulu, Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme, görüş ve öneri bildirmek üzere oluşturulan
kuruldur.
(2) Bilim Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında deneyim sahibi ulusal ve uluslararası
üniversite, enstitü, doğa tarihi müzeleri ve araştırma merkezlerinde görevli bilim insanları arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen toplam on
üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle yeni
üye görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Bilim Kurulu yılda en az bir kez Müdürün başkanlığında toplanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.
Mali konular
MADDE 14 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,
ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Sandık Kurullarında Görevlendirilen
Kamu Görevlileri
GENELGE
2018/9

Binali YILDIRIM
Başbakan
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TEBLİĞ
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
KARAR
Tarih

: 10/05/2018

Karar No : 2018/ÖİB-K-34
Konu

: Taşınmaz Satışı
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DÜZELTME

10/5/2018 tarihli ve 30417 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de alındığı şekliyle yayımlanan, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararının 3 üncü maddesi, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığının 10/5/2018 tarihli ve 35837838/4131373 sayılı yazısına istinaden karar
metninden çıkartılmış ve diğer maddeleri buna göre teselsül ettirilerek düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO

: 2017/401

KARAR NO : 2017/304
Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar
numarası yazılı 20/07/2017 tarihli ilamı ile Dosyanın Görevli ve Yetkili GaziosmanpaĢa 3. Asliye
Ceza Mahkemesine Gönderilmesine karar verilen Zafer ve Gülten oğlu, 04/03/1990 doğumlu,
Bingöl, Adaklı, Yeldeğirmeni Mah./köy nüfusuna kayıtlı MERT KARGIN tüm aramalara rağmen
bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir.
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ
GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına
karar verilmiĢ olup,
Ġlan olunur.

2786

—— • ——
Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO

: 2017/109

KARAR NO

: 2018/110

DAVACI

: K.H.

SANIK

: ALI REZA SOUDAMI/Amhad ve ġeref oğlu, 1969 Marand
doğumlu.

SUÇ

: EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak.

SUÇ TARĠHĠ

: 30/08/2016

KANUN MADDESĠ

: 5607 sayılı Yasanın 3/18, 3/10, 3/10-son, 13/1, Türk Ceza
Kanunu'nun 62/1, 52/2, 4, 53, 54/4 5275 sayılı Yasanın
106/3.

ASIL KARAR TARĠHĠ

: 30/01/2018

VERĠLEN CEZA

: 2 YIL 6 AY HAPĠS, 160,00 TL ADLĠ PARA CEZASI

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 30/01/2018 tarihli
kararın sanığın adresinin belli olmaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir.
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince Resmi Gazete‘de ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı
kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer
mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda
bulunulmak suretiyle Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna
baĢvurabileceği hususu tebliğ olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:
ĠĢletme Müdürlüğümüz Termik Santrale kömür taĢınması hizmet alımı açık ihale usulü ile
aĢağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir.
1 - Ġdarenin
a) Adresi

: E.L.Ġ. Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111

b) Telefon ve faks numarası

: (236) 613 23 26 (4 hat) Fax 612 20 13 - 613 20 13

c) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

45500 Soma/

MANĠSA

2 - Ġhale konusu hizmetin a)
Ġhale
Niteliği - Türü - Miktarı

Kayıt No

Ġhale Tarih
ve Saati

Süre

28.05.2018

100

14.00

gün

Dosya No

Ege Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğüne
ait Dereköy stok sahalarından 240000
ton kömürün yüklenmesi, Soma Termik
1- Santralının

1-4

Ünitesi

(Balcıkapı-

Yırcakapı döküm noktalarına) ve 5-6

2018221025

2018-716

ünitelerine taĢınması ve boĢaltılması
hizmet alımı
b) Yapılacağı yer

: ELĠ Müdürlüğü SOMA/MANĠSA.

c) ĠĢin süresi

: Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir.

d) Ġhale usulü

: Açık ihale

3 - Ġhalenin Yapılacağı yer

: ELĠ Müdürlüğü Komisyon Odası Soma/MANĠSA

4 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111

45500 Soma/MANĠSA,

adreslerinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 150,00 TL, karĢılığında aynı
adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi
Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
8 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr
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MÜDÜRLÜĞÜMÜZE TAHSĠSLĠ LOKOMOTĠFLERDE KULLANILMAK ÜZERE
450 TON PATĠNAJ KUMU TEMĠN EDĠLECEKTĠR
TCDD Taşımacılık A.Ş. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğünden:
Ġhale Kayıt No
: 2018/220960
1 - Ġdarenin:
a) Adresi
: Uğur Mumcu Meydanı Tren Garı Sahası Seyhan/ADANA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0322 453 69 14 / 71523 ve 0322 457 63 22
c) Elektronik Posta Adresi : adanaaracbakim@tcddtasimacilik.gov.tr
2 - Ġhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Müdürlüğümüze tahsisli lokomotiflerde
kullanılmak üzere 450 ton patinaj kumu 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 TaĢımacılık A.ġ. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü Malzeme
Bürosuna 28/05/2018 günü saat 10.00‘a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır.
5 - Ġhale dokümanı TCDD TaĢımacılık A.ġ. Adana Araç Bakım Servis Müdürlüğü
Malzeme Bürosunda görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup Türkiye Vakıfbank Adana Merkez ġubesi TR10 0001 5001 5800 7305 3990 77
IBAN nolu hesaba yatırılarak KDV Dahil 150-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.
4070/1-1

—— • ——

TOZ ġEKER ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 1.000 Çuval (1 Çuval = 50 kg) Toz ġeker
alımı kapalı zarf ile teklif alma yoluyla ihale edilecektir.
2 - Ġhale 23.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00‘da Fabrikamız Genel Müdürlük toplantı
salonunda yapılacaktır.
3 - Ġhale ile ilgili Ģartname 100 TL (Yüz Türk Lirası) bedelle Fabrikamız Satınalma
Müdürlüğü‘nden temin edilebilir.
4 - Nihai teklifler en geç 23.05.2018 ÇarĢamba günü saat 14.00‘a kadar Fabrikamız
Satınalma Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir.
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
6 - Bu Ġhale 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun Ġstisna Alımı Kapsamındadır.
7 - 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu‘nun 11. maddesinde belirtilenler hiçbir Ģekilde ihaleye
katılamazlar.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ.
Macun Mah. Anadolu Bulvarı No: 13/1 Yenimahalle/ANKARA
Tel: (0312) 397 33 65 - 66 Faks: (0312) 397 33 74 - 71
4179/1-1

—— • ——

SÜRE UZATIM ĠLANI
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:
Türkiye Denizcilik ĠĢletmeleri A.ġ.‘ye ait TaĢucu Liman Sahasında bulunan ―Sanayi Tesis
Alanı TaĢınmazı‖nın‖ ―SatıĢ‖ yöntemiyle ―TaĢucu Limanı ve Lojistik Tesis Alanı TaĢınmazı‖nın
36 yıl süreyle ―ĠĢletme Hakkının Verilmesi‖ yöntemiyle bir bütün halinde özelleĢtirilmesi
ihalesinde son teklif verme tarihi 01.08.2018'e kadar uzatılmıĢtır.
T.C. BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi BaĢkanlığı
Ziya Gökalp Cad. No: 80 KurtuluĢ / ANKARA / TÜRKĠYE
Tel: 312 585 80 80 Faks: 312 585 83 07
www.oib.gov.tr
4175/1-1
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DÖKME ÇĠMENTO SATIġI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Elazığ İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığından:
1 - Elazığ Ġl Özel Ġdaresi‘ne ait aĢağıda muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve
saati yazılı CEM I 42, 5R- Dökme Çimento satıĢı 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 45. maddesi
uyarınca açık artırma suretiyle ġartnamesi doğrultusunda satılmak üzere ihaleye konulmuĢtur.
2 - Ġhale, Elazığ Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Encümeni Toplantı Salonu‘nda Ġl Encümeni‘nce
yapılacaktır.
3 - Ġhale ġartnamesi ve ihale dokümanları Elazığ Ġl Özel Ġdaresi Plan Proje Yatırım ve
ĠnĢaat Müdürlüğü‘nde mesai saatleri içerisinde görülebilir.
4 - Ġhale Dokümanı satıĢ bedeli 1.000.00- TL (BinTürklirası) olup, Elazığ Ġl Özel Ġdaresi
Plan Proje Yatırım ve ĠnĢaat Müdürlüğü‘nde mesai saatleri içerisinde satın alınabilir.
5 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için evraklarını, aĢağıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar Ġhale Komisyonu BaĢkanlığı‘na vermeleri gerekmektedir.
6 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli evraklar Ģunlardır:
a) Ġhaleye katılacak isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
b) Vekâleten ihaleye katılacak istekliler adına noter tasdikli vekâletname ve noter tasdikli
imza sirküleri,
c) Tebligat adresi (Türkiye'de),
d) Geçici Teminat‘ın yatırıldığını gösterir belge,
e) Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen
noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi,
f) Ġsteklinin kendisine ait veya ilan tarihinden önce ortağı olduğu Beton Santralinin
olduğunu gösteren belgeler.
g) Kanuni ikametgâhı,
Ġhaleye katılacak isteklilerin hazırlayacağı evrakların tamamı asıl veya noter tasdikli sureti
olacaktır.
7 - Ġhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak baĢvurular kabul edilmeyecektir. Posta
yoluyla yapılacak baĢvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8 - Ġhaleye katılan kiĢi ve firmalar, ihale Ģartnamesi ve dosyada bulunan tüm evrakları
okumuĢ ve kabul etmiĢ sayılacaktır.
9 - Bu ihalede en yüksek teklif, uygun teklif kabul edilecektir.
10 - Ġhale Komisyonu 2886 Sayılı Kanunun 29. maddesi gereğince, gerekçesini belirtmek
suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Elazığ Ġl Özel Ġdaresi'nce SatıĢ ĠĢlemi Yapılacak Malın Özellikleri
S. No
1

Cinsi

Özelliği

Dökme

CEM I 42,5R-

Çimento

Dökme Çimento

Miktarı

Muhammen

Geçici

Bedel

Teminat

Ġhale Günü
ve Saati
22.05.2018

26.800 Ton

3.350.000,00 TL

335.000,00 TL

10.30
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KAT KARġILIĞI ĠNġAAT YAPILMASI ĠHALE EDĠLECEKTĠR
Isparta Belediye Başkanlığından:
1 - AĢağıda dökümü yazılı olan mülkiyeti belediyemize ait Isparta Ġli, Merkez, Ayazmana
Mahallesi, Tapunun Gülcü 3848 Ada 1 Nolu Parselde (2263 m2) Bulunan TaĢınmazın idareye
kalacak kısımların değersel olarak %38 oranından az olmamak üzere; 2886 Sayılı Devlet Ġhale
Kanununun 35/C Maddesine Göre Açık Teklif Usulü ile Kat KarĢılığı ĠnĢaat Yapılması
29.05.2018 Salı günü saat 14.30 da ihaleye çıkılacaktır.
2 - Ġhaleye girebilmek için;
a. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri.
b. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
c. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi‘nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.
e. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin (Ruhsat/Ġskan
Belgesi/ĠĢ Deneyim Belgesi vb. gibi), tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait
olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları
veya serbest muhasebeci, yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz
olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge.
f. Teklif edilen bedelin %20 den az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda
bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama
bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları
toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
g. Bu iĢe teklif verecek gerçek veya tüzel kiĢilerin son beĢ yılda benzeri tek taahhütte en
az 1.000 m2 (BĠNMETREKARE) veya ayrı ayrı taahhütler olarak en az 2.000 m2
(ĠKĠBĠNMETREKARE) konut veya iĢyeri inĢaatını bitirmiĢ ve teslim etmiĢ olması ve bunları
kanıtlayıcı Ruhsat/Ġskan Belgesi/ĠĢ Bitirme Belgesi.
h. Ġhaleye iĢtirak edecek gerçek veya tüzel kiĢiler 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu
hükümlerine göre ihalelerden yasaklı ve FETÖ/PDY ve diğer silahlı terör örgütleri ile
bağlantılarının olmadığına dair taahhütname verecektir.
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ı. Ġstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan Belediyemize borcunun bulunmadığına dair belge.
3 - Ġstekliler mevcut Ġmar Planı dahilinde (Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği, ilgili
yönetmelik ve lejant hükümleri vb. gibi);
Saçak kotu max: 21.50 mt, zemin kat TĠCARĠ - üst katlar KONUT olmak üzere "toplam
emsal dahilinde zemindeki ticari alanın asma katlı olması -kattaki daire sayısı- dairelerin m2 alanı,
dublex olarak tasarlanması tamamen isteklinin tasarrufundadır.
Arazideki kot farkından dolayı açığa çıkacak alan kapalı otopark olarak düzenlenecektir.
(Not: Teklif hazırlık aĢamasında tasarımla ilgili tüm sorular Ġmar Müdürlüğü Ruhsat Birimi
tarafından cevaplandırılacaktır.)
Ġstekliler mevcut Ġmar Plan Ģartlarına göre hazırlayacakları Avam Projelerde her bağımsız
bölümün satıĢ kabiliyeti değerlendirme tablosu (Ģereflendirme), teknik Ģartnamede belirlenen
mahal malzeme listesi itibar alınarak hazırlanan teklif ile Avam Proje paylaĢım Ģeması teklif
ekinde sunacaklardır.
4 - Ġstekliler ihalenin yapıldığı ayda alınan vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcu
olmadığına dair belgeleri teklif ekinde sunacaklar
5 - Ġhale Ģartnamesi, mesai saatleri içinde ISPARTA BELEDĠYESĠ FEN ĠġLERĠ
MÜDÜRLÜĞÜ adresinde görülebilir ve 1000 TRY (Türk Lirası) karĢılığında satın alınabilir.
Ġhale katılmak için ihale Ģartnamesinin satın alınması zorunludur.
6 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediyemiz Encümen Odasına elden teslim
edilecektir. Telgraf ya da Fax ile yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
7 - Ġhalenin muhammen bedeli Çevre ve ġehircilik Bakanlığı'nın 2018 yılı IV/A grubu
binaların yapım maliyeti üzerinden hesaplanmıĢtır: 7.700.000,00 TL (yedimilyonyediyüzbin Türk
Lirası) olup, istekliler geçici teminat olarak, muhammen bedelin % 3 ü oranında 231.000,00 TL
(ikiyüzotuzbirbin Türk Lirası) geçici teminat vereceklerdir.
8 - Bu iĢe ait ilan bedelleri, Ġhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kiĢilerden sözleĢme
yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.
9 - ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karĢılığı inĢaat yaptırılması iĢinde
ihale Ģartname hükümleri uygulanacaktır.
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GÜLVEREN MAHALLESĠ KENTSEL DÖNÜġÜM PROJESĠ DÜZENLEME
ġEKLĠNDE TAġINMAZ SATIġ VAADĠ VE ARSA PAYI
KARġILIĞI ĠNġAAT ĠġLERĠ YAPTIRILACAKTIR
Kepez Belediyesi Başkanlığından:
Madde 1 - Kepez Belediyesi BaĢkanlığı‘nca; 12/12/2016 tarih ve 2016/9615 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile riskli alan olarak ilan edilmiĢ olan Kepez Belediyesi mülkiyetinde
olan Antalya Ġli, Kepez Ġlçesi, Gülveren Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan proje alanında
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanun‘un kapsamında
kat/arsa karĢılığı inĢaat iĢleri 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı
teklif usulü ihale edilecektir.
Madde 2 - KEPEZ BELEDĠYESĠ‘ne iliĢkin bilgiler
2.1. BELEDĠYE‘nin;
a) Unvanı/Ġlgili Birimi
: Kentsel Tasarım Müdürlüğü
b) Adresi
: TeomanpaĢa Mahallesi, YeĢilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/
ANTALYA
c) Telefon numarası
: (0 242)310 5858 (Dahili 306)
ç) Faks numarası
: (0 242)339 1836
d) Elektronik posta adresi
: info@kepez-bld.gov.tr
e) Ġlgili personelinin adı,
soyadı ve unvanı
: BarıĢ SOYKAM (Kentsel Tasarım Müdürü V.)
Madde 3 - Ġhaleye iliĢkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati
3.1. Yapılacak Ġhalede:
a) Ġhale usulü
: Ġhale Ģartnamesinde belirlenmiĢ olan yeterliğe iliĢkin
kuralları sağlayan tüm kiĢi ve kuruluĢların teklif
sunabildiği kapalı teklif ihale usulü
b) Ġhale Teklif Dosyalarının
sunulacağı adres
: Mali Hizmetler Müdürlüğü, Ġhale Servisi
c) Ġhalenin yapılacağı adres: : Encümen Toplantı Salonu, TeomanpaĢa Mahallesi,
YeĢilırmak Caddesi, No: 4 Kepez/ANTALYA
ç) Ġhale Teklif Dosyalarının
teslim tarihi
: 29/05/2018
d) Ġhale Teklif Dosyalarının
teslim saati
: Saat 13:30
e) Tekliflerin Açılacağı
Tarih ve Saat
: 29/05/2018 Salı, Saat 14:30
3.2. Ġhale Teklif Dosyaları yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Mali Hizmetler
Müdürlüğü Ġhale Servisine teslim edilecek olup, Teklifler ise yukarıda belirtilen tarih ve saatte
tüm istekliler ve Encümen huzurunda açılarak değerlendirilecektir. Ġhale (teklif dosyaları ile son
teklif verme) belirtilen tarih ve saate kadar BELEDĠYE‘ye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye
alınmaz.
3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas
alınır.
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3.5. Ġhale; isteklilerin huzurunda Encümen tarafından iki oturumlu yapılacak olup saat
14:30‘daki 1. Oturumda teklif veren isteklilerin yeterliliğinin belirlenmesi, 2. Oturumda ise
yapılan değerlendirme sonucunda yeterliği tespit edilen isteklilerin teklif mektuplarının açılması
ve arttırma tekliflerinin alınması gerçekleĢtirilecektir.
Madde 4 - Ġhale dokümanının temini ve doküman bedeli
4.1. Ġhaleye teklif verecek olanların, BELEDĠYE tarafından onaylı ihale dokümanını satın
alması zorunludur.
a) Ġhale dokümanının satın alınabileceği yer : Mali Hizmetler Müdürlüğü Ġhale Servisi
b) Ġhale dokümanı satıĢ bedeli
: 5.000-TL (BeĢbinTürk Lirası) KDV dâhil
4.2. Ġhale dokümanını satın almak isteyenler, ihale dokümanını oluĢturan belgelerin aslına
uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. Bu incelemeden sonra, ihale
dokümanını oluĢturan belgelerin tamamının aslına uygun olarak teslim alındığına dair bir form,
biri satın alana verilmek üzere iki nüsha olarak düzenlenir.
Madde 5 - Artırıma esas kat karĢılığı inĢaat paylaĢım oranı
5.1. ĠĢ bu ihalenin konut ve ticari parselde artırıma esas kat karĢılığı inĢaat paylaĢım oranı;
sözleĢme tasarısı ve eklerinde belirlenen arsa ve bağımsız bölüm paylaĢım esasları çerçevesinde
yüklenici adına tapuya tescil edilecek arsa payları ile Belediye adına tescili yapılacak olan arsalar
ve Belediye adına tapuya tescil edilecek bağımsız bölümlerin Yüklenici tarafından imar planına,
projesine ve teknik Ģartnamesine uygun olarak imal/inĢa edilmesi kaydıyla %47 (Kırkyedi) olarak
belirlenmiĢtir.
Madde 6 - Ġhalede BELEDĠYE‘nin Serbestliği ve Ġhalenin Ġptali:
6.1. 2886 sayılı Ġhale Kanunun 29. Maddesi uyarınca, BELEDĠYE, ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Ġhalenin iptal edilmesi halinde BELEDĠYE her hangi bir yükümlülük
altına girmez.
6.2. BELEDĠYE, gerekli gördüğü durumda veya ihale dosyasında yer alan belgelerde
ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların bulunduğunun tespit
edildiği hallerde, ihalenin yapılacağı tarih ve saatten önce ihaleyi iptal edebilir.
6.3. 2886 sayılı Ġhale Kanununun 29. Maddesi uyarınca Ġhalenin iptal edilmesi nedeniyle
Ġstekliler, BELEDĠYE‘den herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve bu durumda BELEDĠYE her
hangi bir yükümlülük altına girmez.
Madde 7 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri
7.1. Ġhaleye Katılıma iliĢkin belgeler
7.1.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri
kapsamında sunmaları gerekir:
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar
odası veya ilgili meslek odası belgesi;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
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b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.
ç) 5.016.264,04 TL (BeĢ milyon on altı bin iki yüz altmıĢ dört Türk Lirası dört kuruĢ)
tutarında geçici teminat mektubu veya bu tutardaki nakdin Belediye‘nin ĠBAN TR94 0001 5001
7292 3155 63 numaralı banka hesabına yatırıldığını gösteren belge. Verilecek Teminat
Mektubunun süresiz olarak verilmesi zorunludur.
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
e) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma
uygun iĢ ortaklığı beyannamesi.
7.2. Ġsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğine iliĢkin belgeler
7.2.1. Ġsteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin
değerlendirilmesinde kullanılmak üzere aĢağıdaki belgeleri sunmaları zorunludur:
a) Ġsteklinin ya da Ġsteklinin tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağının ihale tarihinden önceki 5 yıl içerisinde ihale konusu iĢ ya da benzer iĢe
iliĢkin tek sözleĢmeye dayalı olarak 10.000 m2‘den az olmamak üzere üst yapı iĢlerine iliĢkin iĢ
deneyimini gösterir iĢ bitirme veya yapı kullanım (Ġskân) izin belgesi.
b) Tüzel kiĢi istekli tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali
müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren
belge,
c) Ġsteklinin ĠĢ ortaklığı olması halinde, iĢ ortaklığının pilot ortağının (a) bendinde
belirtilen iĢ deneyiminin en az %60‘ını karĢılaması gerekir. Ayrıca iĢ ortaklığının her bir ortağı
tarafından 10.1.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması ve iĢ
ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel
kiĢiliğin en az %51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde bu ortağın (b) bendindeki belgeyi
de sunması zorunludur.
d) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan Ģirketlerin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki
yıla ait yılsonu bilançosunu
e) Bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan Ģirketlerin, yılsonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını
göstermek üzere yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ek
standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi,
sunmaları gerekmektedir.
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Sunulan bilanço veya eĢdeğer belgelerde;
a) Belli sürelerde nakit akıĢını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir
yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa
vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inĢaat maliyetleri dönen
varlıklardan, yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düĢülmelidir.),
b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluĢtuğunu gösteren öz kaynak oranının
(öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,50 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inĢaat
maliyetleri toplam aktiflerden düĢülmelidir),
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50‘den küçük olması ve
belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın
inĢaat maliyetleri ile yıllara yaygın inĢaat hakediĢ gelirlerinin gösterilmesi gerekir.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin aĢağıdaki örneğe uygun olarak ilgili mevzuatına
göre düzenlenmiĢ ve yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi
dairesince onaylanmıĢ olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun
yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre
düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ olması gereklidir.
Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların
bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke
mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmıĢ belge ile tevsik
edilebilecektir.
7.3. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde idari Ģartnameye ekli örneğe uygun ortak
giriĢim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi (Ġhale üzerinde kaldığı
takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir. Ayrıca, grubun bütün ortakları BELEDĠYE ile
yapacakları ihale sözleĢmesine Ģahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
7.4. Bu ihalede her türlü üst yapı iĢleri benzer iĢ olarak kabul edilecektir.
Madde 8 - Geçici teminat
8.1. Ġstekliler, 5.016.266,04 TL geçici teminat vereceklerdir. Bu tutardan az geçici teminat
veren isteklinin teklifi değerlendirme dıĢı bırakılır.
Madde 9 - Kesin Teminat
9.1. Ġhale üzerinde bırakılan istekliden sözleĢme imzalanmadan önce 10.032.532,08 TL
(On milyon otuz iki bin beĢ yüz otuz iki Türk lirası sekiz kuruĢ) tutarında kesin teminat alınır.
Yüklenici, Belediye baĢkanı tarafından onaylanan ihale kararın kendisine bildirilmesini izleyen
günden itibaren en geç 10 (on) gün içinde geçici teminatını kesin teminata çevirerek sözleĢmeyi
imzalamak zorundadır.
Madde 10 - Ġhalenin yabancı isteklilere açıklığı
10.1. Ġhale, yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
4142/1-1
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YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Deli Ağazade Vakfı adına kayıtlı Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Seyhan
Mahallesinde bulunan, tapuda 9699 ada, 3 no‘lu parselde kayıtlı ‗‗arsa‘‘ vasıflı taĢınmazın
üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2018 tarih ve 32808994-160.07.02[020]-E.525 sayılı
Makam Oluru‘nda belirtilen Ģartlar çerçevesinde 16 (Onaltı) yıl süreyle ―Ticaret Alanı‖ imarlı 3
nolu parsel üzerine ―Ticari Fonksiyonlu Yapı‖ inĢaatı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale
Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü yapım karĢılığı kiralama ihalesine
çıkartılmıĢtır.
Ġli

: Adana

Ġlçesi

: Yüreğir

Mahallesi

: Seyhan

Sokak

: -

Cinsi

: Arsa

Yüzölçümü

: 1.736,00 m2

Pafta No

: -

Ada No

: 9699

Parsel No

: 3

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Makam Oluru
Tarih ve Sayısı

: 09/01/2018 ve 32808994-160.07.02[020]-E.525

Ġhale Usulü

: 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a Maddesi gereği kapalı

ĠĢin Nevi ve Niteliği

: Yukarıda

teklif usulü
özelliği

belirtilen

taĢınmaz

Vakıflar

Genel

Müdürlüğünün 11/01/2018- tarih E.3713 sayılı yazısı ile
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 09/01/2018 tarih ve 32808994160.07.02[020]-E.525 sayılı Makam Oluru‘nda belirtilen Ģartlar
çerçevesinde 16 (onaltı) yıl süreyle ―Ticari Fonksiyonlu Yapı‖
inĢaatı Yapım KarĢılığı Kiralama iĢi.
ĠĢin Tahmini Bedeli

: 2.143.000,00 TL (Ġkimilyonyüzkırküçbin Türk Lirası) (yapım/
onarım (inĢaat) maliyeti ile yapım/ onarım (inĢaat) süresi
boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.)

Geçici Teminat

: 64.290,00 TL (AltmıĢdörtbinikiyüzdoksan Türk Lirası) (Bu
bedel tahmin edilen bedelin %3‘üdür.)

Ġhale Tarih ve Saati

: 25/05/2018 Cuma - 14:00

I - Mülkiyeti mazbut Deli Ağazade Vakfına ait ve Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Seyhan
Mahallesi 9699 ada, 3 parselde kayıtlı taĢınmazın "Ticari Fonksiyonlu Yapı" olarak yapım
karĢılığı kiralama modeli ile değerlendirmek suretiyle;
1) SözleĢme süresinin toplam 16 (onaltı)yıl olarak belirlenmesi,
2) Kira bedellerinin; yapım (inĢaat) süresi olan ilk 2 yıl içinde aylık sabit 2.000,00-TL
kira bedeli alınması, 3. yıldan itibaren aylık 27.085,00-TL'nin 12 aylık ÜFE artıĢ oranı
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ortalamasına göre 2 yıllık ÜFE artıĢı oranında artırılarak bulunacak bedelin (miktarın) aylık kira
bedeli olarak alınması, 4.Yılın baĢından itibaren sözleĢmenin bitimine kadar aylık kira
bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt Ġçi Üfe on iki aylık ortalaması (ArtıĢa esas Yurt Ġçi Üfe
oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yıırt
Ġçi Üretici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değiĢim oranlarının geriye dönük on iki
ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi,
3) ĠĢin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle baĢlatılması,
4) Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karĢılanmak üzere;
taĢınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takyidat varsa (Ģerh, beyan vb.) kaldırılması,
gerekmesi halinde terk vb. iĢlemlerin yapılması, uygulama projeleri yüklenici tarafından
hazırlatılarak Ġdaremiz teknik elemanlarının görüĢü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve
kuruluĢlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iĢ ve sosyal güvenlik
hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aĢamasında
öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iĢ ve iĢlemlere ait masrafların da yine yüklenici
tarafından karĢılanması ve söz konusu iĢ-iĢlemlerle ilgili olarak Ġdareden herhangi bir hak
talebinde bulunulmaması,
5) Ġhaleye/sözleĢmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye day amp
dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değiĢikliği veya baĢka herhangi bir nedenle,
ekspertiz raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parameter (ler)de, öncelikle Ġdare daha
sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluĢlarının onayı ile artıĢ öngören bir değiĢiklik olması
halinde, ya da ilgili parameter (ler)de zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değiĢiklik olması
halinde, sözleĢmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,
6) Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 2 (iki) yıl içerisinde inĢaatın yapılması ve binanın
iĢletmeye açılması, inĢaat tamamlanıp iĢletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir
amaçla kullanılmaması,
7) Yüklenicinin, SözleĢme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle
taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taĢınmazı terk etmesi halinde, yapılmıĢ olan
imalatların tamamı Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir
kaydedilmesi,
8) Yüklenici tarafından vakıf taĢınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması, Ģartlarıyla, taĢınmaz "Ticari Fonksiyonlu Yapı" olarak kullanılmak üzere, Yapım
veya Onarım KarĢılığı toplam 16 (onaltı) yıl süreyle kira ihalesine konulmuĢtur.
II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi, ZiyapaĢa Bulvarı, Serkan
Apartmanı, No:51/B, Seyhan/Adana adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet
Binasının -2. Katında (ihale salonu) toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır.
III - Ġhale dokümanı, Çınarlı Mahallesi, ZiyapaĢa Bulvarı, Serkan Apartmanı, No:51/B,
Seyhan/Adana adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2. kat Yatırım ve Emlak ġube
Müdürlüğünde görülebilir; satın alınabilir. Ġhale Dokümanının satıĢ bedeli 200,00 TL dir.
IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları
teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. katında bulunan Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına
vermeleri gerekmektedir.
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DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ
sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz
edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim
Beyannamesi (Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin % 10‘a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi
yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması
gerekmektedir.)
h) Tahmin edilen bedelin % 50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
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karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait
ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif
bedellerinin sözleĢme tarihindeki Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si
değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve
kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide
karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı
aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter
tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki
ĠnĢaat Ruhsat Belgesi,
Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında
inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde
belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.3. ve sözleĢmenin 10.6
maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir.
ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
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k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek:7),
Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama
gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
V - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da Ġdaremizle sözleĢme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir.
VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII - Teklif dosyası, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında
bulunan Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına verilecek olup, dosyalar Ġdareye verildikten sonra dosya
içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif verilecek son
saate kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
X - Bu iĢe ait yayınlanmıĢ olan tüm ilan bedelleri SözleĢme yapılmadan önce yüklenici
tarafından defaten Ġdaremize yatırılacaktır.
XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL

: 0322 4532177

FAKS

: 0322 4581721

E-MAĠL : adana@vgm.gov.tr. Ġnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
Ġlan olunur.

4069/1-1
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YAPIM KARġILIĞI UZUN SÜRELĠ KĠRALAMA ĠHALESĠ YAPILACAKTIR
Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Mülkiyeti Deli Ağazade Vakfı adına kayıtlı Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Seyhan
Mahallesinde bulunan, tapuda 9696 ada, 8 ile 9 no‘lu parsellerde kayıtlı ‗‗arsa‘‘ vasıflı taĢınmazın
üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi‘nin 05.02.2018 tarihli ve 21491294-050.0118/40 sayılı Kararında belirtilen Ģartlar çerçevesinde 34 (Otuzdört) yıl süreyle ―Özel Sağlık
Tesisi‖ imarlı 8 nolu parsel üzerine ―Hastane‖, ―Rekreasyon Alanı‖ imarlı 9 nolu parsel üzerine
―Lokanta-Kafe‖ inĢaatı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereği
Kapalı Teklif Usulü yapım karĢılığı kiralama ihalesine çıkartılmıĢtır.
Ġli

: Adana

Ġlçesi

: Yüreğir

Mahallesi

: Seyhan

Sokak

: -

Cinsi

: Arsa

Yüzölçümü

: 8.393,00 m2 (8 nolu parsel), 3.821,00 m2 (9 nolu
parsel)

Pafta No

: -

Ada No

: 9696

Parsel No

: 8 Ġle 9

Vakıflar Genel Müdürlüğü
Vakıflar Meclisi Kararı
Tarih ve Sayısı

: 05/02/2018 ve 21491294-050.01-18/40

Ġhale Usulü

: 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a Maddesi

ĠĢin Nevi ve Niteliği

: Yukarıda özelliği belirtilen taĢınmaz Vakıflar Genel

gereği kapalı teklif usulü
Müdürlüğünün 06/02/2018 - tarih E.18717 sayılı
yazısı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar
Meclisi‘nin 05.02.2018 tarihli ve 21491294-050.0118/40 sayılı Kararında belirtilen Ģartlar çerçevesinde
34 (otuzdört) yıl süreyle ―Hastane‖ + ―LokantaKafe‖inĢaatı Yapım KarĢılığı Kiralama iĢi.
ĠĢin Tahmini Bedeli

: 33.731.000,00 TL (Otuzüçmilyonyediyüzotuzbirbin
Türk Lirası)
(yapım/onarım (inĢaat) maliyeti ile yapım/onarım
(inĢaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli
toplamıdır.)

Geçici Teminat

: 1.011.930,00 TL (Birmilyononbirbindokuzyüzotuz
Türk Lirası))
(Bu bedel tahmin edilen bedelin %3‘üdür.)

Ġhale Tarih ve Saati

: 25/05/2018 Cuma - 10:00
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I - Mülkiyeti mazbut Deli Ağazade Vakfına ait ve Adana Ġli, Yüreğir Ġlçesi, Seyhan
Mahallesinde bulunan, tapuda 9696 ada, 8 ile 9 no‘lu parsellerinde kayıtlı olan, 8.393,00 m 2
(8 nolu parsel), 3.821,00 m2 (9 nolu parsel) yüzölçümlü, ‗‗arsa‘‘ vasıflı taĢınmazların yapım
karĢılığı kiralama modeline göre değerlendirilmesi halinde;
1 - SözleĢme süresinin toplam 34 (otuzdört) yıl olarak belirlenmesi,
2 - Kira bedellerinin; yapım (inĢaat) süresi olan ilk 4 yıl için aylık 2.000,00 TL., 5. yılın
baĢından itibaren aylık 290.000,00 TL., 6. yılın baĢından sözleĢmenin bitimine kadar aylık kira
bedellerinin her yıl bir önceki yılın Yurt Ġçi Üfe oniki aylık ortalaması (ArtıĢa esas Yurt Ġçi Üfe
oranı, Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye Ġstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt Ġçi
Üretici Fiyat Endeksi oniki aylık ortalamalara göre değiĢim oranlarının geriye dönük oniki ayın
aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) oranında artırılarak belirlenmesi,
3 - ĠĢin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle baĢlatılması,
4 - Her türlü masrafları ile finansmanı yüklenici tarafından karĢılanmak üzere;
taĢınmazların tapu kaydında kaldırılması gerekli takyidat varsa (Ģerh, beyan vb.) kaldırılması,
gerekmesi halinde terk vb. iĢlemlerin yapılması, uygulama projeleri yüklenici tarafından
hazırlatılarak Ġdaremiz teknik elemanlarının görüĢü ve onayı doğrultusunda ilgili kurum ve
kuruluĢlardan gerekli izin ve onayların alınması, her türlü güvenliğin iĢ ve sosyal güvenlik
hukukuna göre sağlanması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, proje ve imalat aĢamasında
öngörülemeyenler de dahil olmak üzere tüm bu iĢ ve iĢlemlere ait masrafların da yine yüklenici
tarafından karĢılanması ve söz konusu iĢ-iĢlemlerle ilgili olarak Ġdareden herhangi bir hak
talebinde bulunulmaması,
5 - Ġhaleye/sözleĢmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp
dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değiĢikliği veya baĢka herhangi bir nedenle ekspertiz
raporunda kira bedellerinin tespitinde kullanılan parameter(ler)de, öncelikle Ġdare daha sonra ilgili
tüm kamu kurum ve kuruluĢlarının onayı ile artıĢ öngören bir değiĢiklik olması halinde, ya da
ilgili parameter(ler)de zorunlu nedenlerle azalma öngören bir değiĢiklik olması halinde,
sözleĢmenin ilgili maddesine göre yeniden değerlendirme yapılması,
6 - Yer teslim tarihinden itibaren, ilk 4 (dört) yıl içerisinde inĢaatın yapılması ve binanın
iĢletmeye açılması, inĢaat tamamlanıp iĢletmeye açılıncaya kadar gelir getirici herhangi bir
amaçla kullanılmaması,
7 - Yüklenicinin, sözleĢme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle
taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taĢınmazı terk etmesi halinde, yapılmıĢ olan
imalatların tamamının Ġdareye terk ve teberru edilmiĢ sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir
kaydedilmesi,
8 - Yüklenici tarafından vakıf taĢınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler
konulmaması, Ģartlarıyla, 01.06.2017 tarihli ve 17061 sayılı Genelge eki tip sözleĢme ve
Ģartnameye göre plan notunda belirtilen fonksiyon doğrultusunda, Yapım veya Onarım KarĢılığı
toplam 34 (otuzdört) yıl süreyle kira ihalesine konulmuĢtur.
II - Ġhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Çınarlı Mahallesi, ZiyapaĢa Bulvarı, Serkan
Apartmanı, No: 51/B, Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü
Hizmet Binasının -2. Katında (ihale salonu) toplanacak olan Ġhale Komisyonunca yapılacaktır.
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III - Ġhale dokümanı, Çınarlı Mahallesi, ZiyapaĢa Bulvarı, Serkan Apartmanı, No: 51/B,
Seyhan/ADANA adresindeki Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2. kat Yatırım ve Emlak ġube
Müdürlüğünde görülebilir; satın alınabilir. Ġhale Dokümanının satıĢ bedeli 200,00 TL dir.
IV - Ġhaleye katılabilmek için istenilen belgeler; Ġstekliler örneğine göre hazırlayacakları
teklifleri ile aĢağıda dıĢ zarf içerisinde istenilen belgeleri yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine
kadar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 2.katında bulunan Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına
vermeleri gerekmektedir.
DıĢ zarf aĢağıdaki belgeleri içerecektir.
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb.
bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline
kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ
sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin
bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ
olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam
eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz
edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin
aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza
beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti,
e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek: 2) veya geçici teminat bedelinin
yatırıldığına dair makbuz,
f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim
Beyannamesi (Ek: 3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini
gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek: 4) (Banka referans mektuplarının
ihaleyi yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil - düzenlenmiĢ olması
gerekmektedir.)
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h) Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan
Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ iĢin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik
karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inĢaat iĢlerine ait 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya
4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden
alınmıĢ isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait
ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının
Ġdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi, ĠĢ deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dıĢında
yabancı ülke kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan iĢlerin, son keĢif
bedellerinin sözleĢme tarihindeki Merkez Bankası efektif alıĢ kuru üzerinden tutarının %50'si
değerlendirilir.
h.1. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde veya yurt dıĢında kamu, kurum ve
kuruluĢlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde ĠĢ Bitirme Belgesi,
h.2. Yurt içinde kamu kurum ve kuruluĢlarına taahhüt edilmiĢ olan iĢlerde müteahhide
karĢı taĢeron olarak (Ġdarenin onayladığı noter tasdikli taĢeronluk sözleĢmesinde yazılı tutarı
aĢmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan iĢlerde Ġdarenin onayına haiz noter
tasdikli TaĢeronluk SözleĢmesi, ĠĢ Bitirme Belgesi,
h.3. Müteahhit veya taĢeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü
yaptırılan iĢlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili Ġdarelerden alınmıĢ ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki
ĠnĢaat Ruhsat Belgesi,
Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında
inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde
belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt
Yüklenici Taahhütnamesi (Ek: 5). (Alt yükleniciler için; Ġdaremiz ve diğer kamu kurum ve
kuruluĢları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama Ģartı aranır. Ġhalenin alt
yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt
yüklenicilere iliĢkin belgeler ve Ġdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında
yapılacak noter onaylı sözleĢmenin bir sureti, iĢ bu Ģartnamenin 27.3. ve sözleĢmenin 10.6
maddesinde öngörülen sürelerde Ġdareye teslim edilir.
ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair
belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli
sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi
borcu olmadığına dair belge,
i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde
prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının
Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik
Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair
belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama
aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
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j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden
Yasaklılık Durum Formu (Ek: 6),
k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme
Formu (Ek: 7),
Ortak giriĢimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri
temin etmekle mükelleftir. Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce
onaylanmıĢ örneklerini veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanan suretini
vermek zorundadır.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taĢıması zorunlu olup,
sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıĢ olanlar ile ―ibraz edilenin aynıdır‖ veya bu anlama
gelecek bir Ģerh taĢıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete Ġdaresince veya Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca ―aslının aynıdır‖ Ģeklinde onaylanarak verilen Ticaret
Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
V - 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya
dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 83. maddesine göre
yasak fiil ve davranıĢlarında bulunup, ihalelere katılmaktan geçici yasaklama kararı alınanlar ile
ihale üzerine kalıp da Ġdaremizle sözleĢme yapmayıp, ihalelerden yasaklama kararı alınanlar,
yasaklılık süresi sonuna kadar bu ihaleye giremeyecektir.
VI - Ġhaleye katılabilmek için; Ġhale ġartnamesinin 6 ncı maddesine göre hazırlayacakları
tekliflerini, aynı Ģartnamenin 7 nci maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve
saatine kadar Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında bulunan Ġhale
Komisyonu BaĢkanlığına vermeleri gerekmektedir.
VII - Ġsteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan
istekli/isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
VIII - Teklif dosyası, Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasının 2. katında
bulunan Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına verilecek olup, dosyalar Ġdareye verildikten sonra dosya
içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
IX - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta
bulunulması durumunda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif verilecek son
saate kadar Ġdareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
X - Bu iĢe ait yayınlanmıĢ olan tüm ilan bedelleri SözleĢme yapılmadan önce yüklenici
tarafından defaten Ġdaremize yatırılacaktır.
XI - Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
TEL

: 0 322 453 2177

FAKS

: 0 322 458 1721

E-MAĠL

: adana@vgm.gov.tr.

ĠNTERNET ADRESĠ : www.vgm.gov.tr
Ġlan olunur.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Samsun Ġli, Terme Ġlçesi, 83 ada, 147 parsel üzerindeki 839009 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Ahenk Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ nin kuruluĢ ortağı Ġsmail TANRISEVER
(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14152, Oda Sicil No: 13887) tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 5. Ġdare Mahkemesinin 26.03.2018 tarihli ve
E.2017/3125-K.2018/752 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden
09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ġsmail TANRISEVER hakkında tesis
edilmiĢ olan idari iĢlemin kuruluĢ ortağı ile ilgili olan kısmı 04.05.2018 tarihli ve 79888 sayılı
Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
4171/1/1-1

—————

Ġzmir Ġli, Menemen Ġlçesi, 448 ada, 5 parsel üzerindeki 122007 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen Merkez-87174 Ticaret Sicil No ile Ġzmir Ticaret Odasına kayıtlı 146 nolu
Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip BaĢaran Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız
aleyhine açılan davada, Ankara 7. Ġdare Mahkemesinin 23.02.2018 tarihli ve E.2017/1435K.2018/309 sayılı kararı ile ―dava konusu iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden 18.03.2017 tarihli
ve 30011 sayılı Resmî Gazete ilanı ile BaĢaran Yapı Denetim Ltd. ġti ile kuruluĢ ortakları Osman
MUMCU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1942, Oda Sicil No:
14265) ve Ali ÖZEN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3827, Oda
Sicil No: 6531) hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin kuruluĢ ortağı ile ilgili olan kısmı
04.05.2018 tarihli ve 79829 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
4171/2/1-1

—————

Tekirdağ Ġli, Malkara Ġlçesi, 5 pafta, 136 ada, 31 parsel üzerindeki 696989 YĠBF nolu
inĢaatın denetimini üstlenen 6881 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret Odasına kayıtlı 892 nolu
Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. ġti. (Yeni unvanı: As Akyıldız
ĠnĢ. Taah. ve Tic. Ltd. ġti.) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 15. Ġdare
Mahkemesinin 06.04.2018 tarihli ve E.2017/196-K.2018/643 sayılı kararı ile ―dava konusu
iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete ilanı ile
Akyıldız Yapı Denetim Ltd. ġti. ve kuruluĢ ortakları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 15863, Oda Sicil No: 8113), Tevfik ATALAY (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 81455) ve Ġsmail SĠRGÜN (ĠnĢaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No: 9815) hakkında tesis edilmiĢ olan idarî iĢlemin kuruluĢ ortağı ile ilgili olan kısmı 04.05.2018
tarihli ve 80220 sayılı Makam Olur‘u ile iptal edilmiĢtir.
Ġlgililere duyurulur.
4171/3/1-1

—————

Kocaeli Ġli, Gebze Ġlçesi, 4075 ada, 3 parsel üzerindeki 791536 YĠBF nolu inĢaatın
denetimini üstlenen CME Yapı Denetim Ltd. ġti.‘ nin Uygulama Denetçisi, ĠnĢaat Mühendisi
Akif AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan
davada, Ankara 8. Ġdare Mahkemesinin 19.04.2018 tarihli ve E.2018/851 sayılı kararı ile ―dava
konusu iĢlemin yürütülmesinin durdurulmasına‖ hükmedildiğinden 21.05.2017 tarihli ve 30072
sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlemin sebebiyet kaydı
ile ilgili olan kısmının yürütmesi 04.05.2018 tarihli ve 78855 sayılı Makam Olur‘u ile
durdurulmuĢtur.
Ġlgililere duyurulur.
4171/4/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 22.02.2018 tarihli ve 7709-52 sayılı Kararı ile,
0070148346 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/12499 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Açin
Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen
LPG otogaz istasyonunda 24.11.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür
belgesine sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma
hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Ancak, söz
konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Barbaros Mahallesi Ankara Ġzmir Asfaltı Üzeri (Ada:312, Pafta:k19c34c, Parsel:1) Ahmetli Manisa) gönderilmesine rağmen
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

—————

4125/1/1-1

Ankara Asfaltı 14. Km. (Ada: - , Pafta:07A, Parsel:2495) ÇORUM adresinde faaliyette
bulunmak üzere 25.01.2010 tarihli ve LPG-BAY/941-54/09946 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi
AFACAN AKARYAKIT VE PETROL ÜRÜNLERĠ NAKLĠYE TURĠZM GIDA SANAYĠ VE
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ'ne ait tesiste 16.09.2016 tarihinde yapılan denetimde tespit
edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle,
5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17‘nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG)
Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18‘inci maddesi hükümleri ve 20.07.2017 tarih ve 31777 sayılı
BaĢkanlık Olur‘u uyarınca yapılan soruĢturma neticesinde tanzim edilen 08.03.2018 tarihli ve
7732-38 sayılı Kurul Kararı; lisans adresi ve ticaret sicil gazetesine kayıtlı adresi olan Ankara
Asfaltı 14. Km. Merkez ÇORUM adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR06 0001500 1580 07292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
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tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

—————

4125/2/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 22.03.2018 tarihli ve 7756-47 sayılı kararı ile,
0910381157 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/12789 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Asya
Petrol Ürünleri ĠnĢaat Gıda Madencilik Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen LPG
otogaz istasyonunda 26.11.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine
sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında
76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul
Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (SubaĢı Mahallesi No:82 Izmir Ankara Asfaltı
(Ada:2606 , Pafta:19j-1b-1c , Parsel:14) Turgutlu Manisa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ
edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

—————

4125/3/1-1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 01.03.2018 tarihli ve 7721-25 sayılı Kararı ile,
1230466861 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/13483 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Aysu
Tarım Hayvancılık Tekstil Nakliye Gıda Ġthalat Ġhracat Sanayi Ticaret Limited ġirketi tarafından
iĢletilen LPG otogaz istasyonunda 26.06.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu
müdür belgesine sahip sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu
firma hakkında 76.142,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Ancak,
söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Akçakale Yolu Üzeri 18.
Km. Uğurlu Merkez ġanlıurfa) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiĢtir.
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/4/1-1

—————

Torun Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, No:152, Argıthanı Ilgın KONYA adresinde
08.02.2013 tarih ve LPG-BAY/941-54/13539 sayılı lisans kapsamında Balkan Petrolcülük
TaĢımacılık ĠnĢaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen Otogaz
istasyonunda 11.09.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilan panosunda Otogaz
satıĢ fiyatının ilan edilmemesi nedeniyle, 06/11/2017 tarih ve 46792 sayılı BaĢkanlık Oluru
uyarınca yapılan soruĢturma sonucunda 11.01.2018 tarihli ve 7641-38 sayılı Kurul Kararı ile
lisans sahibi hakkında 419.205-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Ancak
ilgilinin adreslerine gönderilmesine(Meydanlı Mahallesi Meydanlı Sokağı No:240 ( Ada: - ,
Pafta:4, Parsel:1494 ) Kadınhanı KONYA, Bahçelievler Mah. Ceylanpınar Cad. 86 B Kızıltepe
MARDĠN)rağmen tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 419.205-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/5/1-1

—————

Kurul‘un 18/01/2018 tarih ve 7653-33 sayılı kararı ile;
Bahçelievler Mahallesi ġehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi No:121 (Ada:418, Pafta:
L34b14cB, Parsel:62) Develi / KAYSERĠ" adresinde mukim, 22.06.2011 tarihli ve LPGBAY/941-54/11754 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Batu Akaryakıt TaĢımacılık Turizm
Dinlenme Tesisleri Ve Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi'ne ait tesiste 21.10.2014
tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür
çalıĢtırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17‘nci maddesi ve
SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve
SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18‘inci maddesi
hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan
soruĢturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1222 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim
Dairesi BaĢkanlığı‘nın konuya iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 7653-33
sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiĢtir.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/6/1-1

—————

Kurul‘un 18/01/2018 tarih ve 7653-31 sayılı kararı ile;
―Ankara-Konya Karayolu 36. Km Yağlıpınar Serpmeler Mevkii 161/A GölbaĢı/
ANKARA‖ adresinde 25.01.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13514 sayılı LPG otogaz bayilik
lisansına sahip Halepetra Akaryakıt ĠnĢaat Nakliyat Petrol Ve Petrol Ürünleri Gıda Ġthalat Ve
Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi‘ne ait tesiste 03/11/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz
istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmamasıyla ile ilgili
olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17‘nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları
(LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18‘inci maddesi hükümleri uyarınca 03/07/2017 tarihli
ve 28873 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonucunda
düzenlenen15/08/2017-957 sayılı SoruĢturma Raporu ile Denetim Dairesi BaĢkanlığı‘nın konuya
iliĢkin görüĢü Kurul tarafından değerlendirilmiĢ olup; 7653-31 sayılı Karar ile lisans sahibi
hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/7/1-1

—————

GüneĢli Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:2 (Ada:1101, Pafta:244DS-2d,
Parsel:2)Bağcılar ĠSTANBUL adresinde faaliyette bulunmak üzere 25.01.2006 tarihli ve LPGBAY/640-147/00073 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Doğa Oto Gaz Turizm ĠnĢaat Gıda
Otomotiv Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'ne ait tesiste 16.12.2014 tarihinde
yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür
çalıĢtırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17‘nci maddesi ve
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SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve
SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18‘inci maddesi
hükümleri ve 03.11.2017 tarih ve 46575 sayılı BaĢkanlık Olur‘u uyarınca yapılan soruĢturma
sonucunda tanzim edilen 08.03.2018 tarihli ve7732-31 sayılı Kurul Kararı; lisans adresi ve ticaret
sicil gazetesine kayıtlı adresi olan GüneĢli Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi No:2
(Ada:1101, Pafta:244DS-2d, Parsel:2)Bağcılar ĠSTANBUL adresine gönderilmesine rağmen
tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR06 0001500 1580 07292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/8/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 08.03.2018 tarihli ve 7732-44 sayılı Kararı ile,
3250528196 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/08402 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Efsane
Petrol Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Maddeleri Pazarlama Nakliye Ticaret ve Sanayi Limited
ġirketi tarafından iĢletilen LPG otogaz istasyonunda 25.03.2015 tarihinde yapılan denetimde
istasyonda LPG Yetkili Personel belgesi olmayan personel çalıĢtırıldığının tespit edilmesi
nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Çamlıca
Mahallesi Saruhanlı Yolu No:3 Mütevelli Kasabası Saruhanlı Manisa) gönderilmesine rağmen
ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/9/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-10 sayılı Kararı ile, Samsun Yolu 22. km (Ada:- ,
Pafta:- , Parsel:520-521) Mamak Ankara adresinde 04/11/2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı
bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren
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Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi istasyonunda
03/12/2015 tarihinde yapılan denetimde; gazyağını motorlu kara taĢıtlarına ikmal ettiğinin tespit
edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Ankapet Grup Petrol
Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48212 sayılı
BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve
1449 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup;
mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici
olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20‘nci madde
kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Ankapet Grup Petrol
Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19‘uncumaddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncuMaddesi
Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen
160.212-TL-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212-TL,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/10/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-29 sayılı Kararı ile, Samsun Yolu 22. km (Ada:- ,
Pafta:- , Parsel:520-521) Mamak Ankara adresinde 04/11/2011 tarih BAY/939-82/30213 sayılı
bayilik lisansı (22.01.2016 tarihli 2926 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren
Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi istasyonunda
12/10/2015 tarihinde yapılan denetimde; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının
tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Ankapet Grup
Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve
48211 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 21/11/2017
tarihli ve 1450 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ
olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin
geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20‘nci
madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Ankapet Grup Petrol
Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19‘uncumaddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncuMaddesi
Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen
240.318-TL,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.318-TL,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/11/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 22.03.2018 tarihli ve 7756-48 sayılı Kararı ile,
3450242163 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/12007 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Erdem
Petrol Gıda Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi tarafından iĢletilen LPG otogaz istasyonunda
18.11.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip sorumlu
müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Hatay Bulvarı, Aydınlık Mahallesi No:18 Merkez
Gaziantep) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade
edilmiĢtir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/12/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 15.02.2018 tarihli ve 7695-46 sayılı Kararı ile,
4370045861 vergi numaralı LPG-BAY/700-58/01252 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Güngör
Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited ġirketi tarafından iĢletilen LPG otogaz
istasyonunda 18.11.2014 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip
sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 76.142,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Fevzi Çakmak Mah. 100 Yavuzeli Gaziantep)
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir.
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/13/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 08.03.2018 tarihli ve 7732-40 sayılı Kararı ile,
4370045861 vergi numaralı LPG-BAY/700-58/01252 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Güngör
Petrol Nakliyat ve Süt Ürünleri Ticaret Pazarlama Limited ġirketi tarafından iĢletilen LPG otogaz
istasyonunda 08.09.2015 tarihinde yapılan denetimde istasyonda sorumlu müdür belgesine sahip
sorumlu müdür çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 83.839,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı
geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Fevzi Çakmak Mah. 100 Yavuzeli Gaziantep)
gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/14/1-1

—————

Kurul 08/03/2018 tarihli ve 7732-8 sayılı sayılı Kararı ile, ―Çamlık Mahallesi Dinç Sokak
No:4/19 Ümraniye/ĠSTANBUL‖ adresinde 04/06/2013 tarih DAĞ/4433-1/32743 sayılı dağıtıcı
lisansı (20.04.2017 tarih ve 7040-2 sayılı Kurul Kararı ile iptal edilmiĢtir) sahibi Mypet Akaryakıt
Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim ġirketi‘nin ,― Dağyaka Mahallesi Kartal Caddesi No:1
Kahramankazan/ANKARA‖ adresinde faaliyet gösteren bayisi Horapet Grup Petrol Akaryakıt
Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited ġirketi istasyonunda 19/04/2015 tarihinde yapılan denetimde
bayisinde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının ve bayisinin bir baĢka
kurumsal kimlik ile faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun
―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön
AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Mypet Akaryakıt ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim
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ġirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48264 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan
soruĢturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1446 sayılı SoruĢturma Raporu ve
istenilen yazılı savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün
içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya
doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20‘nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda
süresinde savunma yapmayan Mypet Akaryakıt Ve Gaz Dağıtım Sanayi Ticaret Anonim ġirketi
hakkında bayisinin bir baĢka kurumsal kimlik ile faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile ilgili
olarak 5015 sayılı Kanunun 19‘uncu maddesinin 7‘nci fıkrası ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19‘uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
uyarınca belirlenen 80.106-TL tutarında; otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının
tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19‘uncumaddesinin 2‘nci fıkrasının (c)
bendinin (3) numaralı alt bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncuMaddesi
Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 972.717TL tutarında olmak üzere toplamda 1.052.823-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
vermiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.052.823-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/15/1-1

—————

Kurul 15/02/2018 tarihli ve 7695-18 sayılı Kararı ile, ―Ġvedik OSB Mahallesi 1468 Cadde
No:147 Yenimahalle/ANKARA‖ adresinde 08/12/2010 tarih MYĞ//2907-1/28689 sayılı madeni
yağ lisansı (27.04.2016 tarih ve 6240-10 sayılı karar ile sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren
Aras Kim Madeni Yağlar Petrol Kimyevi Maddeler Üretim Depolama Gıda Ġç ve DıĢ Ticaret
Limited ġirketi tesisinde 27/02/2015 tarihinde yapılan denetimde ĠNÖNÜ-PAL'in 11/03/2015
tarih 2015-0220 sayılı Analiz Raporu çerçevesinde lisansın verdiği haklar dıĢında faaliyet
gösterilerek teknik düzenlemelere aykırı karıĢım akaryakıt üretilmekte olduğunun tespit edilmesi
ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Aras Kim Madeni Yağlar
Petrol Kimyevi Maddeler Üretim Depolama Gıda Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında
15/11/2017 tarihli ve 48261 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında
düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1444 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma
Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi
gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı
uygulanabileceğinin 20‘nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma
yapmayan Aras Kim Madeni Yağlar Petrol Kimyevi Maddeler Üretim Depolama Gıda Ġç ve DıĢ
Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncumaddesinin 7‘nci
fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 400.530-TL idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiĢtir.
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Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 400.530-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması

halinde

%25‘lik

indirimden

yararlanılacağı

veya

taksitlendirme

talebinde

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

—————

4125/16/1-1

Kurul 22/03/2018 tarihli ve 7756/32 sayılı Kararı ile, Esentepe Mahallesi Cevizli E-5
Güney Yan Yol No:25/94 Soğanlık Kartal Ġstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve
DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim
ġirketi‘nin (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) bayisi PektaĢlar Tarım
Nakliyat Petrol Ürünleri Turizm ĠnĢaat ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited
ġirketi‘nin akaryakıt istasyonunda 15.10.2015 tarihinde yapılan denetimde ve Kurumda bulunan
otomasyon verileri sonucunda tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin çalıĢmaması ve bayide
tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari
yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma
ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19‘uncu maddesi
hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt
Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) hakkında 16/11/2017 tarihli ve 48593 sayılı BaĢkanlık Oluru
kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 22.11.2017 tarihli ve 1486 sayılı
SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı
durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak
durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20‘nci madde
kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım
Ticaret Anonim ġirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) hakkında
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3)
numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 972.717,-TL tutarında idari
para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması

halinde

%25‘lik

indirimden

yararlanılacağı

veya

taksitlendirme

talebinde

bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

—————

4125/17/1-1

Kurul 22/03/2018 tarihli ve 7756/13 sayılı Kararı ile, Orta Mahalle ÇeĢme Meydanı Cad.
No:95 (Ada:58, Parsel:94) Adapazarı SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 26.09.2013 tarihli
ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Limited ġirketi‘nin akaryakıt istasyonunda 19.11.2015 ve 01.12.2015 tarihlerinde yapılan
denetimlerde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi, otomasyon sisteminin
çalıĢmaması ve otomasyon sistemi çalıĢmamasına rağmen satıĢ yapılması ile ilgili olarak 5015
sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Limited ġirketi hakkında 16/11/2017 tarihli ve 48440 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında
yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 22.11.2017 tarihli ve 1484 sayılı SoruĢturma Raporu
ve istenilen yazılı savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün
içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya
doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20‘nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda
süresinde savunma yapmayan Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi
hakkında dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19‘uncumaddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu Maddesi
Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL,
otomasyon sisteminin çalıĢmaması ve otomasyon sistemi çalıĢmamasına rağmen satıĢ yapılması
nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncumaddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol
Piyasası Kanununun 19‘uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere toplamda 160.212,-TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
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yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/18/1-1

—————

Kurul 29/03/2018 tarihli ve 7770/29 sayılı Kararı ile, Orta Mahalle ÇeĢme Meydanı Cad.
No:95 (Ada:58, Parsel:94) Adapazarı SAKARYA adresinde faaliyet gösteren 26.09.2013 tarihli
ve BAY/939-82/33255 sayılı bayilik lisansı sahibi Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Limited ġirketi‘nin akaryakıt istasyonunda yapılan denetimlerde tespit edildiği üzere
dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi ve otomasyon sisteminin çalıĢmaması ile ilgili olarak
5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak
Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 19‘uncu maddesi hükümleri uyarınca Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve
Ticaret Limited ġirketi hakkında 12/11/2017 tarihli ve 47754 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında
yapılan soruĢturma sonucunda düzenlenen 17.11.2017 tarihli ve 1434 sayılı SoruĢturma Raporu
ve istenilen yazılı savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün
içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya
doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20‘nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda
süresinde savunma yapmayan Tatbakoğlu Petrol Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi
hakkında 06.10.2015 tarihli denetime iliĢkin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu maddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol Piyasası
Kanununun 19‘uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
gereğince belirlenen 80.106,-TL, 12.10.2015 tarihli denetime iliĢkin dağıtıcısı dıĢında akaryakıt
ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncumaddesinin 7‘nci fıkrası
ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, 06.10.2015 tarihli denetimde
otomasyon sisteminin çalıĢmaması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun
19‘uncumaddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncuMaddesi Uyarınca 2015
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak
üzere toplamda 240.318,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 240.318,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması
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konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

—————

4125/19/1-1

Kurul 08/03/2018 tarihli ve 7733-8 sayılı Kararı ile, Fatih Mahallesi Ġstanbul Cad. No:17
GümüĢova DÜZCE adresinde faaliyet gösteren 10.03.2005 tarihli ve BAY/450-54/02041 sayılı
bayilik lisansı sahibi Çakıroğlu Petrol Ürünleri ve Turizm Ticaret Limited ġirketi‘nin yeniden
satıĢ amaçlı akaryakıt satması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı
20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca
Çakıroğlu Petrol Ürünleri ve Turizm Ticaret Limited ġirketi hakkında 05/10/2017 tarihli ve
41552 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 09.10.2017
tarihli ve 1130 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ
olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin
geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20‘nci
madde kapsamında ihbar edilmesi ve yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini
haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaĢılan Çakıroğlu Petrol Ürünleri ve Turizm Ticaret
Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik
19‘uncumaddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (f) bendi ve Petrol
Piyasası Kanununun 19‘uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar
verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması
halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ edilir.
4125/20/1-1

—————

Kurul 15/02/2018 tarihli ve 7695-22 sayılı Kararı ile, Ankara-Adana E 90 Karayolu 130.
Km. KırĢehir Yol Ayrımı (Ada: - , Pafta:16, Parsel:1072) ġereflikoçhisar Ankara adresinde
14/08/2014 tarih BAY/939-82/34552 sayılı bayilik lisansı (22.01.2016 tarih ve 2977 sayılı karar
ile sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren Grup Azg Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ
Üretim Pazarlama Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi istasyonunda 22/04/2015
tarihinde yapılan denetimde otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının ve dağıtıcı
dıĢı ikmal yapıldığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖
baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve
SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19‘uncumaddesi
hükümleri uyarınca Grup Azg Petrol Tarım Kimya Ürünleri ve Madeni Yağ Üretim Pazarlama
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Ġthalat Ġhracat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48258 sayılı
BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve
1441 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup;
mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici
olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20‘nci madde
kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Ankapet Grup Petrol
Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19‘uncumaddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu Maddesi
Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen
320.424-TL,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 320.424-TL,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/21/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-31 sayılı Kararı ile, Cumhuriyet Mahallesi Semt Atatürk
Bulvarı No: 3 Daire:2 Beylikdüzü/Ġstanbul adresinde faaliyet gösteren 4630532239 vergi
numaralı Hızpet Enerji ĠnĢ. Nak. Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti. 12/10/2015 tarihinde yapılan
denetimde; lisanssız piyasa faaliyeti yaptığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı
Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler
Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Hızpet Enerji ĠnĢ. Nak. Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. ġti.
hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48211 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma
sonrasında düzenlenen 21/11/2017 tarihli ve 1450 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı
savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi
gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı
uygulanabileceğinin 20‘nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma
yapmayan Hızpet Enerji ĠnĢ. Nak. Petrol Gıda San. Ve Tic. Ltd. ġti. hakkında 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 19‘uncu maddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun
19‘uncuMaddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince
belirlenen 80.106-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106-TL-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/22/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-30 sayılı Kararı ile, ―Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı
Sokak No:6/1 D.2 Kadıköy/ĠSTANBUL‖ adresinde 20/09/2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 sayılı
dağıtıcı lisansı (24.03.2016 tarih ve 6172-18 sayılı karar ile sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren
Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi‘nin ,―Samsun Yolu 22. Km Mamak/ANKARA‖
adresinde faaliyet gösteren bayisi Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketi istasyonunda 12/10/2015 tarihinde yapılan denetimde bayisinde otomasyon
sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun
―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön
AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi hakkında
15/11/2017 tarihli ve 48211 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında
düzenlenen 21/11/2017 tarihli ve 1450 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma
Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi
gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı
uygulanabileceğinin 20‘nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma
yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19‘uncu maddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu Maddesi
Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen
972.717-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/23/1-1

—————

Kurul 22/02/2018 tarihli ve 7709-11 sayılı Kararı ile, ―Merdivenköy Mahallesi Tekkealtı
Sokak No:6/1 D.2 Kadıköy/ĠSTANBUL‖ adresinde 20/09/2012 tarih DAĞ/4030-1/31527 sayılı
dağıtıcı lisansı (24.03.2016 tarih ve 6172-18 sayılı karar ile sonlandırılmıĢtır) ile faaliyet gösteren
Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi‘nin ,―Samsun Yolu 22. Km Mamak/ANKARA‖
adresinde faaliyet gösteren bayisi Ankapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketi istasyonunda 03/12/2015 tarihinde yapılan denetimde bayisinde otomasyon
sisteminin sağlıklı ve düzenli çalıĢmadığının tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun
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―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön
AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi hakkında
15/11/2017 tarihli ve 48212 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında
düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1449 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma
Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi
gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı
uygulanabileceğinin 20‘nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma
yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası
Kanununun 19‘uncu maddesinin 7‘nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu Maddesi
Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen
972.717-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/24/1-1

—————

Kurul 08/03/2018 tarihli ve 7733-7 sayılı Kararı ile, Esentepe Mahallesi Cevizli E-5
Güney Yan Yol No:25/94 Soğanlık Kartal Ġstanbul adresinde mukim 20.09.2012 tarihli ve
DAĞ/4030-1/31527 sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim
ġirketi‘nin (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) bayisi Uspark Enerji
Akaryakıt Gıda ĠnĢaat ĠletiĢim Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi‘nin akaryakıt
istasyonunda 21.11.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine
müdahale etmesi, istasyon otomasyon sisteminin sağlıklı çalıĢmasını engelleyecek müdahalelere
karĢı gerekli tedbirlerin alınmaması ve bayide tespit edilen aykırılıkların Kuruma bildirilmemesi
ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Jooil Akaryakıt Dağıtım
Ticaret Anonim ġirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi) hakkında
05/10/2017 tarihli ve 41552 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma sonrasında
düzenlenen 09.10.2017 tarihli ve 1130 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı savunma
Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi
gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı
uygulanabileceğinin 20‘nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma
yapmayan Jooil Akaryakıt Dağıtım Ticaret Anonim ġirketi (Jooil Petrolcülük Akaryakıt Dağıtım
Ticaret Anonim ġirketi) hakkında 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu maddesinin
ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ile Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu
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Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince
belirlenen 972.717,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 972.717,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/25/1-1

—————

Kurul, 07.02.2018 tarihli ve 7682-44 sayılı Kararıyla;
14.06.2011 tarihli ve DAĞ/3274-2/29624 (lisansı 24.12.2013 tarih ve 4789-1 sayılı Kurul
Kararı ile iptal edilmiĢtir.) sayılı dağıtıcı lisansı sahibi Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve
Ticaret Anonim ġirketi'nin, ―Çakaldere Köyü No.131 (Pafta:- Ada:- Parsel:522) Ceyhan/Adana‖
adresinde, 21.12.2012 tarih ve BAY/939-82/31918 (lisansı 30.04.2014 tarih ve 15320 sayılı karar
ile sonlandırılmıĢtır.) sayılı bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren bayisi Egeberk ĠnĢaat
Madencilik Petrol Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'nin akaryakıt istasyonunda 20.11.2013
tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, söz konusu bayisinin otomasyon sisteminin
sağlıklı çalıĢmaması ve otomasyon sistemine müdahale etmesi, otomasyon sisteminde meydana
gelen arızayı dağıtıcı olarak süresi içerisinde gidermemesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun
―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön
AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
19‘uncumaddesi hükümleri uyarınca Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi
nezdinde 26.09.2017 tarihli ve 40008 sayılı BaĢkanlık Olur‘u kapsamında hazırlanan 10.10.2017
tarihli ve 1143 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi
BaĢkanlığı görüĢünü değerlendirmiĢ olup, Oneks Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim
ġirketi hakkında, bayisinin akaryakıt istasyonunda kurulu bulunan otomasyon sisteminin sağlıklı
çalıĢmaması, otomasyon sisteminde meydana gelen arızayı dağıtıcı olarak süresi içerisinde
gidermemesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değiĢik
19‘uncumaddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) nolu alt bendi uyarınca 850.000,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına, karar vermiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 850.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
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aleyhine Ġdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına
yatırılması halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.
4125/26/1-1

—————

Kurul, 07.02.2018 tarihli ve 7682-43 sayılı Kararıyla;
―Ebubekir Mahallesi Yüksekokul Yanı Havran/BALIKESĠR‖ adresinde, 21.03.2005 tarih
ve BAY/462-309/07505 ( lisansı 14.05.2012 tarihli 1454 sayılı kararla sonlandırılmıĢtır.) sayılı
bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım
Pazarlama Ticaret Limited ġirketi‘nin, 29.04.2010 tarihli denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcı
dıĢında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 03.03.2011 tarihli ve 3108-44 sayılı Kurul Kararı ile
hakkında uygulanan idari para cezasının, DanıĢtay 13. Dairesinin 2011/2036, K: 2013/504 sayılı
kararıyla ―5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19. Maddesinin altıncı fıkrasında ceza
uygulanan bir fiilin iki takvim yılı geçmeden aynı kiĢi tarafından tekrarı halinde, cezaların iki kat
olarak uygulanacağının karar bağlandığı; bu kurala göre, kurala göre ceza verilebilmesi için, fiilin
iĢ1endigi tarihten itibaren iki takvim yılı geçmeden aynı kiĢi tarafından tekrar iĢ1enmesi
gerektiği; tekerrüre esas alınması gereken tarihin, cezai iĢ1emin uygulandığı tarih veya tebliğ
edildiği tarih değil, fiilin iĢ1endigi tarih olduğu; olayda, ilk fiilin iĢ1endigi tarihten itibaren iki
takvim yılının geçmesinden sonra iĢ1enen fiil nedeniyle tekerrür hükümlerinin uygulanması
mümkün olmadığından, uyuĢmazlık konusu Kurul kararında bu yönüyle mevzuata uygunluk
bulunmadığı‖ gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı
20‘nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19‘uncu maddesi hükümleri uyarınca
Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi nezdinde
26.09.2017 tarih ve 39984 sayılı BaĢkanlık Olur‘u kapsamında hazırlanan 24.10.2017 tarihli ve
1270 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenen yazılı savunmayı değerlendirmiĢ olup Açin Otomotiv
Sanayi Ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited ġirketi hakkında dağıtıcısı dıĢında
akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla
değiĢik 19‘uncumaddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında idari para
cezası uygulanmasına, karar vermiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 70.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması
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halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ edilir.

—————

4125/27/1-1

Kurul‘un 22.02.2018 tarih ve 7709-40 sayılı Kararı ile Emre Petrol Ürünleri Otomotiv
Gıda Turizm ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında, 5307 sayılı Kanunun ―Ġdari para
cezaları‖ baĢlıklı 16‘ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 2016 Yılında Uygulanacak Para
Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 88.517,-TL tutarında idari para cezası
uygulanmasına karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18‘inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesi‘nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
4125/28/1-1

—————

Kurul‘un 12.04.2018 tarih ve 7797-2 sayılı Kararı ile M S A T Petrol Ürünleri Turizm
ĠnĢaat Tarım Ürünleri Reklam Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi hakkında,
1) 5307 sayılı Kanunun ―Ġdari para cezaları‖ baĢlıklı 16‘ncı maddesinin ikinci fıkrasının c
bendi ile 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 83.839,-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına,
2) 5307 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17‘nci maddesinin birinci fıkrası ile
SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve
SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 inci maddesinin
üçüncü fıkrası gereğince hâlihazırda devam eden mevzuata aykırılık durumunun devam etmesi
sebebiyle LPG otogaz bayilik piyasa faaliyetlerinin 30 (otuz) gün süreyle geçici olarak
durdurulmasına,
3) Geçici durdurma süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde, geçici
durdurma iĢleminin kaldırılması iĢlemlerinin Denetim Dairesi BaĢkanlığınca yürütülmesine,
karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 83.839,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18‘inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare Mahkemesi‘nde
dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
edilir.
4125/29/1-1

—————

Kurulun 22/03/2018 tarihli ve 7756-24 sayılı Kararı ile; ―Emek Mahallesi Evren PaĢa
Caddesi No: 245 / IĞDIR‖ adresinde 18/03/2013 tarihli ve BAY/939-82/32314 sayılı istasyonlu
bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ferhat AYKUġ‘a ait tesiste 15/05/2015 tarihinde
gerçekleĢtirilen denetim neticesinde, istasyonda ikmal edilen akaryakıtın ulusal marker
seviyesinin geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı olması nedeniyle, lisans sahibi hakkında 5015
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sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı
alt bendi ile ―5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında
Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ‖ uyarınca 1.144.373,-TL idari para cezası
uygulanmasına, karar verilmiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.144.373,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve Petrol Piyasası Kanunun 21‘nci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine yetkili Ġdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu ve bu fiil için verilen idari para cezasına karĢı
yargı yoluna baĢvurulmasının 5015 sayılı Kanunun 19‘uncu maddesinin 5‘inci fıkrası uyarınca
tahsil iĢlemlerini durdurmayacağının bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ edilir.
4125/30/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 22.02.2018 tarih ve 7709-55 sayılı Kararı ile ve
LPG-BAY/820-28/05312 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi KA-SA PETROL ÜRÜNLERĠ
TĠCARET VE SANAYĠ LĠMĠTED ġĠRKETĠ tarafından iĢletilen LPG otogaz istasyonunda
08/08/2017 tarihinde yapılan denetimde mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür
çalıĢtırılmadığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma hakkında 88.517,-TL tutarında
idari para cezası uygulanmasına karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu Kurul Kararı adı geçen
lisans sahibinin mevcut adresine (Aydınlar- Adilcevaz 5. km (Ada: -, Pafta:VAN K49B15D,
Parsel:281) Adilcevaz / BĠTLĠS) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle
Kuruma iade edilmiĢtir.
Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam; 88.517,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/31/1-1

—————

Kurul‘un 29/03/2018 tarih ve 7770-10 sayılı Kararı ile, ―Cumhuriyet Mahallesi Atatürk
Bulvarı Bey City Rezidans B Blok Kat:3/2 Beylikdüzü/ĠSTANBUL‖ adresinde faaliyet gösteren
Kayatur ĠnĢaat Otomotiv Petrol Ürünleri TaĢımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret
Limited ġirketi'nin, Ankara Ġl Emniyet Müdürlüğünün 03/02/2015 tarih 10645 sayılı yazısı ile
Horapet Grup Petrol Akaryakıt Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi'ne akaryakıt satmasının
tespit edilmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun ―Ġdari yaptırımlar‖ baĢlıklı 20‘nci maddesi ve
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19‘uncu maddesi hükümleri uyarınca Kayatur ĠnĢaat
Otomotiv Petrol Ürünleri TaĢımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi Ġç ve DıĢ Ticaret Limited ġirketi
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hakkında 15/11/2017 tarihli ve 48260 sayılı BaĢkanlık Oluru kapsamında yapılan soruĢturma
sonrasında düzenlenen 20/11/2017 tarihli ve 1442 sayılı SoruĢturma Raporu ve istenilen yazılı
savunma Kurul‘ca değerlendirilmiĢ olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi
gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı
uygulanabileceğinin 20‘nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma
yapmayan Kayatur ĠnĢaat Otomotiv Petrol Ürünleri TaĢımacılık Dağıtım Pazarlama Sanayi Ġç ve
DıĢ Ticaret Limited ġirketi hakkında lisans almaksızın faaliyet gösterdiğinin tespit edilmesi ile
ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun 19‘uncu maddesinin 2‘nci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı
alt bendi ile aynı fıkranın (f) bendi ve 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19‘uncuMaddesi
Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 80.106-TL
tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 80.106-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde
açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu‘na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı
hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21‘nci maddesinin üçüncü fıkrası
uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine Ġdare
Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması
halinde %25‘lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ
tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para
cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili
vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen
tebliğ edilir.

4125/32/1-1

—————
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‘nun 22.03.2018 tarihli ve 7757 sayılı Kararı ile,
5670018696 vergi numaralı LPG-BAY/941-54/09032 nolu otogaz bayilik lisansı sahibi Kocatepe
Gıda Kereste Yeni Gübre Besicilik Akaryakıt Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited ġirketi
tarafından iĢletilen LPG otogaz istasyonunda 20.10.2016 tarihinde yapılan denetimde LPG tüpü
dolumuna yarayan teçhizatın istasyon dahilinde bulundurulduğunun ve istasyonda LPG Yetkili
Personel belgesi olmayan personel çalıĢtırıldığının tespit edilmesi nedeniyle, bahse konu firma
hakkında toplam 531.113,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına, 5307 sayılı Kanunun
17‘nci maddesinin birinci fıkrası gereğince mevzuata aykırılık durumunun devam etmesi
sebebiyle piyasa faaliyetinin 30 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına ve geçici durdurma
süresi içerisinde mevzuata aykırılığın giderilmesi halinde geçici durdurma iĢleminin kaldırılması
iĢlemlerinin Denetim Dairesi BaĢkanlığınca yürütülmesine karar verilmiĢtir. Ancak, söz konusu
Kurul Kararı adı geçen lisans sahibinin mevcut adresine (Kozağzı Köyü (Parsel:470) Bafra
Samsun) gönderilmesine rağmen ilgilisine tebliğ edilememesi nedeniyle Kuruma iade edilmiĢtir.
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Yukarıda ifade edilen Kurul Kararı uyarınca, toplam 531.113,-TL tutarındaki idari para
cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar
gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu‘na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği
ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25‘lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/33/1-1

—————
Boğacık Köyü ÇORUM adresinde faaliyette bulunmak üzere 13.06.2006 tarihli ve LPGBAY/941-54/09472 sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi Sofoğlu Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret
Limited ġirketi‘ne ait tesiste 18.09.2014 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere,
mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıĢtırılmaması nedeniyle, 5307 sayılı
Kanunun "Yaptırımlar" baĢlıklı 17‘nci maddesi ve SıvılaĢtırılmıĢ Petrol Gazları (LPG)
Piyasasında Yapılacak Denetimler Ġle Ön AraĢtırma ve SoruĢturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18‘inci maddesi hükümleri ve 24.07.2017 tarih ve 32146 sayılı
BaĢkanlık Olur'u uyarınca yapılan soruĢturma neticesinde hakkınızda, 08.03.2018 tarihli ve 7732-28
sayılı Kurul Kararı; lisans adresi ve ticaret sicil gazetesine kayıtlı adresi olan Boğacık Köyü
Köyaltı ÇORUM adresine gönderilmesine rağmen tebliğ edilememiĢtir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının
5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17‘nci maddesinin 6‘ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60
gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler ġubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu'na ait TR06 0001500 1580 07292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca
5307 sayılı Kanunun 18‘inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim
tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma
hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen
30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden
yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60
günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile
tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
4125/34/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
4189/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

BaĢbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

Ġstanbul Vakıflar II. Bölge

Adı

Müdürlüğü
Selami Ali Mah.

Adresi

Cumhuriyet Cad. No: 10

Posta Kodu

34664

Ġl/Ġlçe

Üsküdar/Ġstanbul

Tel-Faks

0216 695 21 00-0216 695 2130

E-Mail

istanbul2@vgm.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Cüneyt UÇAR
Esenler Mahallesi Yunus Emre
Caddesi Elif Apartmanı B Blok

Adresi

No: 36/10 Ümraniye/Ġstanbul
T.C. Kimlik No.

57484516268

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X) 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.
4181/1/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

BaĢbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Gaziantep Vakıflar Bölge
Ġncipınar

Adresi

Ġl/Ġlçe

Müdürlüğü
Mahallesi

ġahinbey/Gaziantep

Muammer

Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven ĠĢ Tel-Faks

(0342) 232 44 25-(0342) 231 10 09

Merkezi No: 8
Posta Kodu

27090

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

gaziantep@vgm.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Mehmet ÇOBANLAR
Ballıca Mahallesi 10010 Sokak
No: 18/1 Ġç Kapı: 1

Adresi

Dulkadiroğlu/KahramanmaraĢ
T.C. Kimlik No.

27538830534

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X) 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.
4181/2/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

BaĢbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

Kütahya Vakıflar Bölge
Müdürlüğü
Cedit Mahallesi Adnan Menderes
Bulvarı No: 65
43040

Ġl/Ġlçe

Merkez/Kütahya

Tel-Faks

(0274) 274 00 24-(0274) 224 11 71

E-Mail

kutahya@vgm.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ahmet ZORLU
75. Yıl Mahallesi Asım Öğütçü
Caddesi Altınoluk Apartmanı

Adresi

No: 10/32 Merkez/Kütahya
T.C. Kimlik No.

24287289934

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X) 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.
4181/3/1-1
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

BaĢbakanlık/Vakıflar Genel Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin

Kütahya Vakıflar Bölge

Adı

Müdürlüğü
Cedit Mahallesi Adnan Menderes

Adresi

Bulvarı No: 65

Posta Kodu

43040

Ġl/Ġlçe

Merkez/Kütahya

Tel-Faks

(0274) 274 00 24-(0274) 224 11 71

E-Mail

kutahya@vgm.gov.tr

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Yusuf ARTAÇ
KasımpaĢa

Adresi

Mahallesi

Atatürk

Caddesi Gencer Sitesi No: 91/27
Merkez/Afyonkarahisar

T.C. Kimlik No.

13060485984

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KĠK

( )

b-4735
KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X) Kurum Ġhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN)

AlınmamıĢtır (2886 DĠK)

2. Yasaklama Kararı Veren

ĠçiĢleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin
Adı

Zile Belediye BaĢkanlığı

Ġl/Ġlçe

Tokat/Zile

Adresi

Amasya Caddesi Belediye Sarayı

Tel-Faks

356 317 50 80 - 317 13 89

Posta Kodu

60400

E-Mail

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi
Adı/Unvanı

Haydar YAĞAN

Adresi

Yapalak Köyü Zile/TOKAT

T.C. Kimlik No.

45283679048

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

(6)

Yıl

7. Yasaklamanın
( )

Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KĠK

b-4735
( )

KĠSK

( )

c-2886 DĠK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Tüm Ġhalelerden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Bakanlık Ġhalelerinden

( )

Kurum Ġhalelerinden

(X) 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.
4180/1-1
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
4170/1/1-1

Sayfa : 132

RESMÎ GAZETE

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
4170/2/1-1

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 133

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

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.
4170/4/1-1

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 135

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Ġvedik OSB sınırı doğrultusunda hazırlanan sınır düzenlemesine iliĢkin 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değiĢikliği Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Planlama ġubesi Ġlan
Panosuna asılmıĢtır.
Ġlgililere ilanen duyurulur.

4085/1-1

—— • ——
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18.04.2018 tarihli toplantısında, Edirne ili nüfusuna
kayıtlı 17.02.1986 doğumlu Ercüment oğlu Alaaddin TOKATLI'nın Bulgaristan‘daki "Technical
University, Sofia‖dan aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun
24.07.2013 tarihli kararına istinaden düzenlenen 3658 seri numaralı ―Bilgisayar Mühendisliği‖
alanındaki Mezuniyet Geçici Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiĢ olup, söz konusu
kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluĢlara duyurulmasıyla ilgili iĢlemler
baĢlatılmıĢtır.
Ġlanen duyurulur.

4123/1-1

—— • ——
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Fen Fakültesi, Matematik Bölümü‘ne 2547 S. Kanunun 65. maddesine,
Öğr. Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin 7. ve 8. maddelerine ve Üniversitemizin
Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalıĢacak Profesör alınacaktır.
Adayların ekinde özgeçmiĢ, diploma, yurtdıĢı diplomalar için denklik belgesi bulunan
dilekçelerini iĢbu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat teslim
etmeleri gerekmektedir. Belirtilen belgeleri taĢımayan, süresi içerisinde teslim edilmeyen veya
postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır.
FAKÜLTE

: Fen Fakültesi

BÖLÜM

: Matematik Bölümü

AKADEMĠK ÜNVANI

: Profesör

ALINACAK AKADEMĠSYEN
SAYISI

: 1

ÖZEL KOġULLAR

: Matematiğin cebir dalında modüler invaryant kuramı
konusunda çalıĢmak, araĢtırmalarını saygın bilimsel
dergilerde yayınlamıĢ olmak ve araĢtırmalarıyla
alanına uluslararası düzeyde katkı yapmıĢ, ödül ve
burslar kazanmıĢ, ilgili projelerde yürütücü/araĢtırmacı
olarak görev yapmıĢ olmak.

BAġVURU ADRESĠ:
Ġhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü
Üniversiteler Mahallesi, Bilkent/ANKARA

4144/1-1
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İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ġlan Tarihi
: 10.05.2018
Son BaĢvuru Tarihi : 24.05.2018
Eğitim dili Ġngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları
Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi
alınacaktır.
BaĢvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve
Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmeliği‘nin Madde
8/7‘de belirtilen yabancı dil (Ġngilizce) asgari koĢullarını sağlamıĢ olmak Ģartıyla ilanda belirtilen
ve aĢağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.
PROFESÖR KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER:
1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - ÖzgeçmiĢ
3 - Yayın listesi (baĢlıca eser belirtilmelidir)
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi) (YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ
olması)
7 - Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil
yeterliliğine iliĢkin belge
9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD
10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine
dair belge
DOÇENT KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER:
1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - ÖzgeçmiĢ
3 - Yayın listesi
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik
belgesi)
(YurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ
olması)
7 - Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil
yeterliliğine iliĢkin belge
9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine
dair belge
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DOKTOR ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADROLARI ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER:
1 - BaĢvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe
2 - ÖzgeçmiĢ
3 - Yayın listesi
4 - 2 adet vesikalık fotoğraf
5 - Nüfus cüzdanı örneği
6 - Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)
(yurtdıĢında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ olması)
7 - Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)
8 - Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliğine iliĢkin belge ve varsa diğer yabancı dil
yeterliliğine iliĢkin belge
9 - Bilimsel çalıĢma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD
10 - Varsa yurt dıĢı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında Ġngilizce eğitim verildiğine
dair belge
NOTLAR:
1 - Adayların ilgili Fakültelere Ģahsen baĢvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen
Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları dikkate alınmayacaktır.
2 - Posta ile yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġlanımıza www.ieu.edu.tr.
adresinden ulaĢılabilir.
BAġVURU YERĠ VE ĠLETĠġĠM
ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
Mühendislik Fakültesi: (232) 488 8122
Hukuk Fakültesi: (232) 488 8145
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi: (232) 488 5301
Yabancı Diller Yüksekokulu: (232) 488 8121
Fax: (232) 279 2626
FAKÜLTE /

BÖLÜM /

YÜKSEKOKUL

PROGRAM

Mühendislik

Bilgisayar

Fakültesi

Mühendisliği

Hukuk Fakültesi

UNVAN

ANABĠLĠM DALI / AÇIKLAMA

ADET
-

Bilgisayar

Mühendisliğinde

Doktora

Derecesine Sahip Olmak, Algoritmalar ve

Prof. Dr.

1

-

Doç. Dr.

1

- Uluslararası Kamu Hukuku

Hukuk Fakültesi

-

Doç. Dr.

1

- Mali Hukuk

Hukuk Fakültesi

-

Doç. Dr.

1

- ĠĢ ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Hesaplama Kuramları Alanlarında ÇalıĢmalar
YapmıĢ Olmak

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi

Mimarlık

Dr. Öğr.
Üyesi

1

- Hesaplamalı Tasarım, Dijital Fabrikasyon
ve Morfoloji
- Eğitimde Liderlik Alanında Doktora

Yabancı Diller
Yüksekokulu

-

Dr. Öğr.
Üyesi

1

YapmıĢ Olmak ve Ġngilizce Öğretimi,
Akreditasyon,

Yükseköğretimde

Konularında ÇalıĢmaları Olmak
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 13.04.2018 - 178
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 13.04.2018 - 3061
ERZURUM
Bayburt Ġli, Merkez ilçe muhtelif mahallelerde bulunan özel ve kamuya ait tescilli
taĢınmazların ada, parsel ve adreslerinde konumu ve tapusu ile uyumsuz taĢınmazlar mevcut olup,
kadasral pafta ve tapu kayıtlarına göre tescilli taĢınmazlar listesinin yeniden düzenlenmesi
talebine iliĢkin Bayburt Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 02.10.2017 gün ve 29 sayılı
yazısı ve eki liste, Kurulumuzun 28.11.1990 tarih ve 281 sayılı, 01.05.1998 gün ve 882 sayılı,
26.05.2006 tarih ve 340 sayılı kararları, 08.12.2017 gün ve 2017/659 sayılı, 2018/187185 sayılı
raporlar, okundu. Dosyası ve ekleri incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;
Bayburt ili, Merkez Ġlçenin muhtelif mahallelerinde yer alan tescilli taĢınmazların ada,
parsel ve malik bilgilerinin güncellenmesi nedeniyle ek listede belirtildiği Ģekliyle düzeltilmesine,
Bayburt ili, Merkez Ġlçesinde, Kurulumuzun 28.11.1990 gün ve 281 sayılı kararı ile tescil
edilen ve Kurulumuzun 01.05.1998 gün ve 882 sayılı kararı ile tescili kaldırılan özel mülkiyette
kayıtlı Mehmet Çelebi Mahallesi 133 ada, 12 parselde yer alan taĢınmazın kültür varlığı özelliğini
devam ettirdiği ve bitiĢiğindeki (133 ada, 10 ve 11 parseldeki yapılar) tescilli taĢınmazlar ile bir
bütünlük arzettiği anlaĢıldığından tescil edilmesine karar verildi.
4089/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VE TABĠAT VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 19.04.2018 - 264
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 19.04.2018 - 4340
SAFRANBOLU
Karabük Ġli, Merkez Ġlçe, Cemaller Köyü, Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Kentsel Sit
Alanı Sınırları dıĢında yer alan, 129 ada, 1 cami ve arazi çalıĢması sırasında tespit edilen 130 ada,
1 parselde kayıtlı çeĢmenin tescil talebini konu alan Cemaller Köyü Muhtari Adem ATAY'ın bila
tarihli dilekçesi, Karabük Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü'nün 10.01.2018
tarih ve 90701630-250-E.267 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarının 29.01.2018 tarih ve E.58582 sayılı raporu ve ekleri, tespiti yapılan
taĢınmaz kültür varlıklarının tescili yapılana kadarki süreçte tahribatının önlenmesini konu alan
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 29.01.2018 tarih ve
75059364-168.99-E.84897 sayılı yazısı, Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve
Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in Koordinasyon baĢlıklı 6'ncı maddesi gereği
ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢünün sorulduğu Karabük Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 05.02.2018 tarih ve E.103751 sayılı yazısı,
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununu 7. maddesi gereği Kastamonu
Vakıflar Bölge Müdürlüğüne iletilen Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü'nün 05.02.2018 tarih ve E.104220 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2018 tarih ve 20913469-101.29.02-E.411776 sayılı
yazısı, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 16.04.2018 tarih ve 69601904-150.01-E.59468
sayılı yazısı ve eki 129 ada, 1 parseldeki camiye iliĢkin 16.04.2018 tarihli Kastamonu Vakıflar
Bölge Müdürlüğü raporu ile Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 17.04.2018 tarih ve
69601904-150.01-E.59604 sayılı yazısı ve eki 130 ada, 1 parselde kayıtlı çeĢmeye iliĢkin
16.04.2018 tarihli Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü raporu okundu, yapılan görüĢmeler
sonucunda;
Karabük Ġli, Merkez Ġlçe, Cemaller Köyü, Koruma Amaçlı Ġmar Planı ve Kentsel Sit
Alanı Sınırları dıĢında yer alan, 129 ada, 1 parselde kayıtlı cami ve 130 ada, 1 parselde kayıtlı
çeĢmenin Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili
Hakkında Yönetmelik'in Tespitlerde değerlendirme kıstasları baĢlıklı 4 üncü maddesi (c)
bendinde belirtilen "Tek yapılar için taĢınmazın sanat, mimari, tarihi, estetik, mahalli, dekoratif,
simgesel, belgesel, iĢlevsel, maddi, hatıra, izlenim, özgünlük, teklik, nadirlik, homojenlik,
onarılabilirlik değerlerinin yanı sıra, yapısal durum, malzeme, yapım tekniği, biçim bakımından
özellik göstermesi, kent ve çevre kimliğine, dokusuna katkıda bulunması, yöresel yaĢam biçimini
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yansıtması" özellikleri gösterdiklerinin anlaĢıldığına, söz konusu taĢınmazların 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 7'nci maddesi kapsamında korunması gerekli taĢınmaz
kültür varlığı olarak tescil edilmesine, taĢınmaz gruplarının "1" olarak belirlenmesine, koruma
alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle belirlenmesine, taĢınmazlara
yönelik hazırlanan tescil fiĢlerinin uygun olduğuna, tescil edilen taĢınmazlara iliĢkin rölöve
çizimi, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Karabük Ġl Özel Ġdaresi tarafından hazırlanarak
Kurul Müdürlüğümüze iletilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
06.07.14
Toplantı Tarihi ve No : 11.04.2018-238
Karar Tarihi ve No

: 11.04.2018-3175

TOPLANTI YERĠ
ANKARA

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 16.12.2011 tarihli ve 256279 sayılı,
07.03.2014 tarihli ve 47381 sayılı yazısı ile tescilli kültür varlıklarının sayısal ortamda
envanterlenmesi amacıyla baĢlatılan Tescilli TaĢınmaz Ulusal Envanter Sistemi Projesi (TUES)
kapsamında koordinatlandırılması ve sayısallaĢtırılması istemi üzerine Ankara Ġli, Çubuk Ġlçesi,
Karadana Köyü sınırları içerisinde yer alan Acın Kayası I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının
sayısallaĢtırılması ve koordinatlandırılmasına iliĢkin 21.11.2017 tarih ve 4581 sayılı uzman
raporu, ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğünce tespite konu olan alanla ilgili ve faaliyetleri
etkilenen kurum ve kuruluĢların görüĢlerinin alınması kapsamında Ankara II Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilen kurum görüĢü yazıları, 10.04.2018
tarih ve 189355 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan
görüĢmeler sonucunda;
Ankara Ġli, Çubuk Ġlçesi, Karadana Köyü, sınırları içerisinde yer alan, Mülga Ankara
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 06.09.1992 tarih ve 2611 sayılı kararı ile
tescilli Acın Kayası I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının iĢaretlendiği 1/25000 ölçekli
koordinatlı paftası, 1/1000 ölçekli kadastral haritasının onaylanmasına, sit sınırları içerisinde
kaldığı anlaĢılan taĢınmazların tapu kaydının beyanlar hanesine Ģerh konulmasına, söz konusu
alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı
ilke kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin koĢulların geçerli
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.04.2018 - 225
Karar Tarihi ve No

: 24.04.2018 - 3368

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Açıkyazı Mahallesi sınırlarında bulunan Açıkyazı
YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü
uzmanlarının 20.04.2018 tarihli raporu, fotoğraflar, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri
tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Açıkyazı Mahallesi sınırlarında bulunan Açıkyazı
YerleĢimi‘nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli
1/2000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında,
üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:
Açıkyazı YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2018 - 226
Karar Tarihi ve No
Mardin

ili,

TOPLANTI YERĠ
ġANLIURFA

: 25.04.2018 - 3371

Midyat

ilçesi,

ġenköy/Çankaya

Mahallesi

sınırlarında

bulunan,

ġenköy/Çankaya YerleĢimi‘nin tesciline iliĢkin Mardin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün
24.01.2018/69605 sayılı yazısı ekinde bulunan Mardin Müze Müdürlüğü Uzmanlarının
02.10.2017 tarihli raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 20.04.2018 tarihli raporu,
konunun dosyası, tescil fiĢi, öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan görüĢmeler sonucunda:
Mardin ili, Midyat ilçesi, ġenköy/Çankaya Mahallesi sınırlarında bulunan, Kaya Mezarı,
Sarnıç ve Mağara Mescitten oluĢan ġenköy/Çankaya YerleĢimi‘nin 2863 sayılı Yasa kapsamında
korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 1/1000 ölçekli
koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle üzerinde günümüz konut yapılarının bulunması
ve yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince 2863 sayılı Yasa kapsamında, II. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun
05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:
ġenköy/Çankaya YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
KoĢulları‘nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2018 - 227
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 26.04.2018 - 3392

ġANLIURFA

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Böğürtlen Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Böğürtlen
Höyüğü ve Nekropol Alanının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden
2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi gerektiğine iliĢkin Kurulumuz uzmanlarının
20.04.2018 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil
fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Böğürtlen Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Böğürtlen
Höyüğü ve Nekropol Alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı özelliği göstermesi nedeni ile Kurulumuzca düzenlenen ekli 1/5000 ölçekli haritada
koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde II. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı
doğrultusunda:
Böğürtlen Höyüğü ve Nekropol Alanı, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve
Kullanma KoĢulları‘nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün
alınabilir.
6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
ġeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2018 - 226
Karar Tarihi ve No

TOPLANTI YERĠ

: 25.04.2018 - 3372

ġANLIURFA

Midyat Belediye BaĢkanlığı Ġmar ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 19.02.2018/512 sayılı yazısı,
Mardin ili, Midyat ilçesi, Ulucami Mahallesi, 500 ada 86 ve 87 nolu parsellerde yer alan
taĢınmazlarda Mardin Müze Müdürlüğünce tespiti yapılan taĢ kesim alanları, bitirilmemiĢ kaya
mezarı, sarnıç ve üzüm iĢliğinin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür
varlığı olarak tescil edilmesine iliĢkin Mardin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün
02.03.2018/E.189186 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuzun 28.03.2018 tarih ve 3281 sayılı kararı,
Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 20.04.2018 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, tescil
fiĢi, öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.

Yapılan görüĢmeler

sonucunda:
Mardin ili, Midyat ilçesi, Ulucami Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, taĢ ocağı,
tamamlanmamıĢ kaya mezarı, üzüm iĢliği ve sarnıcın bulunduğu Vata YerleĢimi (Alan A) ve
(Alan B)‘nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli
koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 2863 sayılı Yasa kapsamında I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine;
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke
kararı doğrultusunda:
Vata YerleĢimi (Alan A) ve (Alan B) I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma
KoĢulları‘nın:
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze
müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsele iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

Sayfa : 160

RESMÎ GAZETE

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

4096/1-1

11 Mayıs 2018 – Sayı : 30418

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 161

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
35.05/447
Toplantı Tarihi ve No : 11.10.2017-364
TOPLANTI YERĠ
Karar Tarihi ve No
: 11.10.2017-8832
ĠZMĠR
Ġzmir ili, Dikili ilçesi, Bademli Mahallesi yerleĢik alanında tespit edilen korunması gerekli
taĢınmaz kültür varlıklarına iliĢkin 2863 sayılı Kanunun 7.maddesi kapsamında kurum görüĢleri
sorulan 15.03.2017 tarih ve 1079 sayılı Müdürlük yazısı, Dikili Belediye BaĢkanlığı‘nın
17.04.2017 tarih ve 1590 sayılı yazısı, Ġzmir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Etüd ve Projeler
Daire BaĢkanlığı‘nın 05.06.2017 tarih ve E.144690 sayılı yazısı, Dikili Kaymakamlığı Tapu
Müdürlüğü‘nün 06.10.2017 tarih ve E.2204693 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Kurul Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan 10.10.2017 tarihli ve 1272 sayılı rapor okundu, ekleri ve iĢlem dosyası
incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda
Ġzmir Ġli, Dikili Ġlçesi, Bademli Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde kalan ekli Liste-1‘de anılan
taĢınmazların korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fiĢlerinin
uygun olduğuna, korunma gruplarının ekli Liste-1‘de belirtildiği Ģekilde belirlenmesine, ekli
Liste-2‘deki taĢınmazlara iliĢkin 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında ilgili kurum ve
kuruluĢlardan tescile esas kurum görüĢlerinin istenmesine ve bu taĢınmazlarda Kurulumuz izni
olmadan herhangi bir inĢai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına,
Bademli yerleĢik alanının Kentsel Sit özelliği gösterip göstermediği hususu ile Liste-2 yer
alan taĢınmazların Kurulumuzca yerinde incelenmesine,
Ġzmir Ġli, Dikili Bademli Mahallesi, Köyiçi mevkiinde kalan 52, 534, 537, 98, 289, 487,
365 parsellerde yıkılma tehlikesi gösteren yapıların korunmasına yönelik gerekli fiziki ve
güvenlik önlemlerinin belediyesi ve ilgililerince alınmasına,
Kararımız ile tescil edilen 476 parselde ilgili belediyesinin 30.11.2016 tarih ve 5582 sayılı
yazısı ile verilen basit onarım izni dıĢında hiçbir inĢai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, söz
konusu taĢınmaza iliĢkin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999
tarih ve 660 sayılı ilke kararı çerçevesinde rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin
hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, karar verildi.
LĠSTE 1
(Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescil Edilen Yapılar ve Korunma Grupları)
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Türü
Fabrika
Ġki katlı Konut Yapısı
Tek katlı Ticari Yapı
Ġki Katlı Konut Yapısı
2 Katlı Konut Yapısı
Tek Katlı Ticari Yapı
Ġki Katlı Konut Yapısı
Ġki katlı Konut Yapısı
Ġki katlı Pansiyon Yapısı
Tek Katlı Ticari Yapı
Zemin+Tek Katlı Konut
Zemin+Tek Katlı Konut
Tek Katlı Konut Yapısı
Tek Katlı Konut yapısı
ÇeĢme
Tek Katlı Ticari Yapı

Mahalle
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli
Bademli

Parsel
15
25
52
54
165
222
229
232
280
379
397
476
479
489
491
534

Grup
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
Ġki
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
45.07/718
Toplantı Tarihi ve No : 23.03.2018-393
Karar Tarihi ve No

: 23.03.2018-9499

TOPLANTI YERĠ
ĠZMĠR

Manisa ili, Salihli ilçesi, Sağlık Mahallesinde 3663 ada 1,2,17 parsellerde Ġzmir 2 Numaralı
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.01.2018 tarihli ve 9252 sayılı kararı gereği
tamamlanan kurtarma kazısı sonuçlarının ve kazıya iliĢkin rölövenin iletildiği Manisa Valiliği Ġl
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.03.2018 tarihli ve 229240 sayılı yazısı ve ekleri, alanda 2863
sayılı yasanın 7. Maddesi kapsamında tespit çalıĢmalarının yapılarak sonuçlarının koruma bölge
kuruluna iletilmesine iliĢkin Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
24.11.2017 tarihli ve 9091 sayılı kararı,

3363 ada 17 parselin konut alanında yer aldığı,

belediyesince imar durumu verildiği ve tespite konu alanın bir bölümünün ise rekreasyon ve
piknik alanı olmasının uygun görüldüğüne iliĢkin, Salihli Belediye BaĢkanlığı Plan ve Proje
Müdürlüğünün 02.02.2018 tarihli ve 1961 sayılı yazısı ve ekleri, Ġzmir 2 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.01.2018 tarihli ve 49600 sayılı yazısı ve eki
kurum görüĢü haritası, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.03.2018 tarihli ve 155335 sayı ile kayıtlı rapor okundu,
ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;
Manisa ili Salihli Ġlçesi, Sağlık Mahallesinde bulunan alanın kararımız eki 1/2000 ölçekli
paftada belirlenen Ģekli 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, 3. (üçüncü)
derece Arkeolojik sit sınırları içerisinde yer alan Ģapel kalıntısının ayrıca Korunması Gerekli
TaĢınmaz Kültür Varlığı Olarak tesciline yapı grubunun 1. (birinci) grup olarak belirlenmesine 3.
(üçüncü) derece Arkeolojik site iliĢkin ekli tescil fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi.
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2018/11690 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında 2018-2020 Yıllarına Yönelik Turizm Alanında İşbirliği
Uygulama Programının Onaylanması Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
–– Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen
Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
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56
58
61

GENELGE
–– Sandık Kurullarında Görevlendirilen Kamu Görevlileri ile İlgili 2018/9 Sayılı
Başbakanlık Genelgesi

64

TEBLİĞ
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 10/05/2018 Tarihli ve 2018/ÖİB-K-34
Sayılı Kararı

65

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 18/4/2018 Tarihli ve 2015/13108 Başvuru Numaralı
Kararı

66

DÜZELTME: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı ile İlgili

78

NOT: 10/5/2018 tarihli ve 30417 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Sosyal
Güvenlik Kurumuna Ait Tebliğler ile 10/5/2018 tarihli ve 30417 2. mükerrer
sayılı Resmî Gazete’de, Yüksek Seçim Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
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