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Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Haziran 2018
PERŞEMBE

Sayı : 30451

       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2018/11865

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM
                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ
         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK
         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA
             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ
     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ
                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN
                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11866

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11868

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2018/11959

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                           Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                                S. SOYLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                     B. ALBAYRAK                                 O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                       Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/13

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/14

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/15

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
—— • ——

Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/16

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/17

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/18

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/19

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

—— • ——
Cumhurbaşkanlığından:
Karar Sayısı : 2018/20

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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Karar Sayısı : 2018/11550

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

          Binali YILDIRIM

                  Başbakan

                B. BOZDAĞ                                       M. ŞİMŞEK                                     F. IŞIK                                    R. AKDAĞ

         Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı

            H. ÇAVUŞOĞLU                                       A. GÜL                              F. B. SAYAN KAYA                          L. ELVAN

         Başbakan Yardımcısı                               Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı     Avrupa Birliği Bakanı V.

                   F. ÖZLÜ                                         J. SARIEROĞLU                            M. ÖZHASEKİ                            B. TÜFENKCİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı      Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                  Dışişleri Bakanı V.

               N. ZEYBEKCİ                                           A. GÜL                                        O. A. BAK                            A. E. FAKIBABA

             Ekonomi Bakanı                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.        Gençlik ve Spor Bakanı     Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

              B. TÜFENKCİ                                       S. SOYLU                                    L. ELVAN                            N. KURTULMUŞ

     Gümrük ve Ticaret Bakanı                           İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                  Kültür ve Turizm Bakanı

                                      N. AĞBAL                                     İ. YILMAZ                                               N. CANİKLİ

                                   Maliye Bakanı                            Millî Eğitim Bakanı                                 Millî Savunma Bakanı

                                    V. EROĞLU                                A. DEMİRCAN                                            A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                       Sağlık Bakanı                    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2018/313

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM
                Başbakan

—— • ——
Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı : 2018/149

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Mehmet ŞİMŞEK
                Başbakan                                   Başbakan Yardımcısı

—— • ——
Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/227

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                Abdulhamit GÜL
                Başbakan                                         Adalet Bakanı
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Avrupa Birliği Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/243

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                   Ömer ÇELİK
                Başbakan                                   Avrupa Birliği Bakanı

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/359

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                             Jülide SARIEROĞLU
                Başbakan                       Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/189

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ
                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/369

13/06/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                               Bülent TÜFENKCİ

                Başbakan                               Gümrük ve Ticaret Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/146

13/06/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/191

13/06/2018

                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

         Binali YILDIRIM                            Numan KURTULMUŞ

                Başbakan                                Kültür ve Turizm Bakanı

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                             14 Haziran 2018 – Sayı : 30451



Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/195

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                    Naci AĞBAL
                Başbakan                                         Maliye Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/177

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/237

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                  İsmet YILMAZ
                Başbakan                                    Millî Eğitim Bakanı
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/199

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/200

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/337

13/06/2018
                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
         Binali YILDIRIM                                 Ahmet ARSLAN
                Başbakan                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

SİGORTACILIKTA TAHKİME İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta-

cılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “on yılda”

ibaresi “beş yılda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci ve on ikinci fıkraları aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Ön incelemeyi tamamlayan raportör dosyayı, uyuşmazlığın çözümü için gerekli

olan bilgi ve belge eksikliği açısından inceler. Uyuşmazlığın bilgi ve belge eksikliğinden kay-

naklandığının anlaşılması halinde raportör durumu taraflara bildirir ve taraflara bilgi vermek

kaydıyla dosyayı kapatır. Bu durumda, başvuru ücretinin yüzde ellisi başvuru sahibine iade

edilir. Değer kaybı talepleri ilgili mevzuatında önceden belirlenen formül, yöntem veya ölçüt-

lere göre başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak, Komisyonun danışmanlık hizmetleri çerçe-

vesinde raportörler tarafından sonuçlandırılır. Bu kapsamda yer alan dosyalar için raportörler

tarafından komisyon listesine kayıtlı sigorta eksperlerinden sıra usulüne göre danışmanlık hizmeti

alınır. Bu çerçevede hazırlanacak raporlar, ilgili mevzuatına uygun hesaplama yapıldığı belir-

tilmek suretiyle raportörler tarafından onaylanarak sonuçlandırılır. Buna rağmen, başvuru sahibi

tarafından hakeme gidilmesinin talep edilmesi halinde hakemler tarafından yeniden bilirkişi

tayin edilemez. Bu fıkra çerçevesinde verilecek danışmanlık hizmeti için, sigorta eksperlerine

ödenecek ücret ile Komisyonun belirleyeceği başvuru ücreti başvuru yapanlardan alınır. Ücret

ve masraf payı maktu olarak Komisyon tarafından önerilir ve Müsteşarlıkça onaylanır.”

“(12) Hakem, çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde, ta-

raflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına

karar verir. Hakemler hakkındaki yasaklılık ve ret sebepleriyle ilgili kurallar, bilirkişiler bakı-

mından da uygulanır. Bu kapsamda, hakem ve bilirkişi ile taraf ve bilirkişi arasındaki ilişki ba-

kımından 17 nci ve 18 inci maddeler kıyasen uygulanır. Komisyon Başkanlığı Müsteşarlığın

belirleyeceği esaslar çerçevesinde her yıl hakemlerin başvuracakları bilirkişi listesini düzenler.

Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar doğrultusunda bilirkişiler bu listelerden seçilir. Bilirkişi üc-

ret tarifesi Komisyon Başkanlığının görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Fiilen sigorta ha-

kemliği ya da itiraz hakemliği yapan kişi, Komisyon tarafından oluşturulan bilirkişi listesinde

yer alamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı “Bilgilendirme ve eğitim”

olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Sigorta ve itiraz hakemleri ilk defa görevlendirilmeye başlamadan önce düzenlenen

eğitime katılmak zorundadır.
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(5) Sigorta ve itiraz hakemleri tarihi ve programı önceden duyurulacak yenileme eğiti-

mine beş yılda bir katılır. Beş yıllık sürenin hesabında ilk görevlendirilme veya yenileme tarihi

esas alınır.

(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen eğitimi süresi içerisinde almamış olan ha-

kemlere eğitim tamamlanıncaya kadar yeni görevlendirme yapılmaz.

(7) Sigorta ve itiraz hakemlerine verilecek eğitimin kapsamı ve süresi Komisyon baş-

kanlığının önerisi üzerine Müsteşarlıkça belirlenir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci maddesi yayımı tarihinden iki ay sonra,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarının bağlı olduğu Bakan yü-

rütür.

—— • ——
Adalet Bakanlığından:

İŞYURTLARI ORTAK ÜRETİM VE İŞBİRLİĞİ PROGRAMININ

USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İşyurtları Kurumunun hükümlü ve tutuklu-

ların istihdam olanaklarının artırılması ve meslek kazanmaları ile yenilik ve teknoloji transferini

sağlamak için gerçek ve tüzel kişiler ya da iş ortaklıklarıyla ortak üretim ve işbirliği programı

çerçevesinde yapılacak işlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları

ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanunun 9 uncu maddesi,

13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 29

uncu maddesi ile 6/4/2006 tarihli ve 2006/10218 sayılı karar ile yürürlüğe konulan Ceza İnfaz

Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 96 ve 98

inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

17/8/2007 26616
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 24/7/2013 28717
2- 19/1/2016 29598
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alternatif başvuru: Program dokümanında hüküm bulunması halinde, başvuru sahibi

tarafından program konusu işin asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte asıl başvurusunun

yanı sıra farklı ortak üretim ve işbirliği hususlarını içeren farklı bir başvurunun sunulmasını,

b) Başvuru belgesi: Başvuru sahibi tarafından yeterliğinin tespiti ve ortak üretim ve iş-

birliği konularına yönelik taahhütlerini içeren belgeleri,

c) Çağrı: Ortak üretim ve işbirliği programının kamuoyu ve katılımcılara duyurulma-

sını,

ç) Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, da-

nışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, danışmanlık

hizmeti karşılığı dışında idareden hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren

hizmet sunucularını,

d) Engelli: Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini belirli ölçüde

kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu sağlık kurulu ra-

porları ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan kişileri,

e) İş deneyimini gösteren belge: Başvuru sahibinin program konusu iş veya benzer iş-

lerdeki deneyimini gösteren belgeleri,

f) İşbaşı eğitim programı: Hükümlü ve tutukluların meslek sahibi yapılması ve uygu-

lamalı meslek eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ile çalışma ortamına uyumun sağlanması ama-

cıyla düzenlenen eğitim programını,

g) İşyurtları: Hükümlü ve tutukluların meslek ve sanatlarını koruyup geliştirmek veya

bunlara bir sanat öğretmek, bu suretle üretilen ekonomik değerleri pazarlamak için ceza infaz

kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan müdürlüğü,

ğ) Kurs: Herhangi bir mesleği olmayan, bir mesleği olmakla birlikte mesleğinde iş bu-

lamayan veya mesleğinde yeterli olamayanların, niteliklerini geliştirerek istihdam imkanlarını

artırmak amacıyla düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimlerini,

h) Kurul: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Yüksek Kurulunu,

ı) Kurum: Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunu,

i) Ortak üretim ve işbirliği sözleşmesi: Kurum ile paydaş arasında imzalanan ve taraf-

ların yerine getireceği yükümlülüklere ilişkin hüküm ve şartları düzenleyen sözleşmeyi,

j) Paydaş: Bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlerin yürütülmesi amacıyla sözleşme

imzalanan gerçek veya tüzel kişileri,

k) Program: Ortak üretim ve işbirliği programını,

l) Program dosyası: Ortak üretim ve işbirliği programına ilişkin tüm bilgi ve belgelerin

muhafaza edildiği dosyayı,

m) Teknoloji transferi: Teknoloji, bilgi, tasarım, yöntem, üretim metotları ve sistemle-

rinin; yeni ürünler, hizmetler, süreçler veya uygulamalar üretilebilmesi veya geliştirilebilmesi

amacıyla ilgili işyurdu müdürlüklerine aktarılmasını,
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n) Teknolojik ürün deneyim belgesi: 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanu-

nunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin (f) alt bendi

çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen iş deneyimini gös-

teren belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Uygulama Esasları ve İşbirliği Yöntemleri

Temel ilkeler ve uygulama esasları

MADDE 4 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programlarında hükümlü ve tutukluların is-

tihdam olanaklarının artırılması ve mesleki yeterliklerinin geliştirilmesi ile yenilik, yerlileşme

ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi temel amaçtır. Program-

lar kapsamında ortak üretim ve yatırım, tasarım geliştirme, araştırma ve geliştirme çalışmaları,

tarım ve hayvancılık faaliyetleri, pazarlama, marka geliştirilmesi ve diğer faaliyetlerde bulu-

nulabilir.

(2) Ortak üretim ve işbirliği programında, Kurumun zorunlu alım yapma yükümlülüğü

bulunmamaktadır.

(3) Hükümlü ve tutukluların istihdam olanaklarının artırılması için yenilik ve yerlileş-

meye yönelik program başvuruları ile işyurtlarına teknoloji transferini sağlayacak ortak üretim

ve işbirliği başvurularına öncelik verilir.

(4) Ortak üretim ve işbirliği programlarında hükümlü ve tutukluların ulusal kalkınma

planında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak çalışma hayatına kazandırılması amaç-

lanır.

(5) Ortak üretim ve işbirliği programlarında işyurtlarının üretim ve hizmet kapasitesinin

geliştirilmesi, üretimde verimliliğin yükseltilmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması ile yüksek

katma değerli ürün elde edilmesi yolu ile gelişmeye katkı sağlanması amaçlanır.

(6) Ortak üretim ve işbirliği yapılacak sektörler, Kurul kararı ile belirlenir. Ortak üretim

ve işbirliği yapılacak paydaşın belirlenmesi süreci Kurum tarafından yürütülür. Ortak üretim

ve işbirliği programları kapsamındaki faaliyetler işyurtları müdürlüklerinde yerine getirilir. Ge-

rektiğinde Kurumun belirleyeceği sektör veya sektörlerde koordinasyonun sağlanması için

merkezi eşgüdüm birimi oluşturulabilir ve faaliyetler bu birimce yerine getirilebilir.

(7) Hükümlü ve tutukluların işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik faaliyet bile-

şenlerine programlarda yer verilir. Bu çerçevede işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda

mesleki eğitim kursları ve diğer uygulamalara ağırlık verilir.

(8) Programlar kapsamında meslek sahibi hükümlü ve tutukluların mesleki yeterlikle-

rinin korunması ve artırılması için işbaşı eğitim çalışmaları gerçekleştirilebilir. Ayrıca çalışma

disiplininden uzaklaşmaları engellenerek, işgücü piyasasına uyumu amaçlayan ve paydaş ta-

rafından ücret desteğini de içeren tedbirler alınabilir.

(9) Ortak üretim ve işbirliği programlarına gerçek veya tüzel kişiler ayrı ayrı veya iş

ortaklığı şeklinde başvurabilir. Paydaşın iş ortaklığı olması halinde hisse oranları Kurul onayı

olmadan değiştirilmez.
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(10) Ortak üretim ve işbirliği sözleşmesinin süresi en fazla on yıldır. Bu sürenin belir-
lenmesinde ortak üretim ve işbirliği paydaşının yerine getireceği yükümlülükler dikkate alı-
nır.

(11) Paydaş ile akdedilen sözleşme, programın uygulanması sürecinde tereddüte yer
vermeyecek şekilde açık olmalıdır.

(12) Ortak üretim ve işbirliği programında paydaşın diğer işlerinde belirli sayıda eski
hükümlü ve/veya hükümlü çalıştırma zorunluluğuna yönelik düzenleme yapılabilir.

(13) Program kapsamında üretilecek malın piyasaya arz edilmesinin belirli mevzuat ve
kurallara tabi olması durumunda, tarafların yükümlülükleri teknik şartnamede ve/veya sözleş-
mede belirtilir.

(14) Kurum, ortak üretim ve işbirliği programı sürecinde sunulan her türlü belge konu-
sunda açıklama talep edebileceği gibi ilgili kurumlarla yazışma yapabilir.

(15) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında sözleşme imzalanan paydaş bir baş-
ka kişiye sözleşmeyi devredemez. Paydaş sözleşme sürecinde tür ve unvan değiştirebilir. Or-
taklık yapısı değiştirilmeden önce Kuruma bilgi verilir.

(16) Başvuruların değerlendirilmesi çalışmaları tarafsızlık ve gizlilik esası doğrultu-
sunda gerçekleştirilir. Başvuru sahiplerinin mevzuat gereğince ticari sır niteliğindeki bilgi ve
belgeleri korunur.

(17) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında sözleşme imzalanan paydaş tara-
fından her yıl bir önceki yıla ait mali performansını gösterir belgeler Kuruma sunulur. Kurum,
sunulan mali tablolar üzerinden değerlendirme yaparken açıklanmasını istediği veya gerekli
gördüğü hususlara ilişkin diğer bilgi ve belgeleri başvuru sahiplerinden veya ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarından talep edebilir.

(18) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri ile mal
ve hizmet alımlarında, Kurum ödeneğinin kullanılması halinde bu işlerin ihaleleri 4/1/2002 ta-
rihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilir.

Ortak üretim ve işbirliği konuları

MADDE 5 – (1) Paydaş tarafından ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında aşa-
ğıdaki yükümlülüklerden en az üçü üstlenilmelidir:

a) Ortak üretim için hammadde ve/veya ara girdinin tamamının sağlanması.
b) Ortak üretim konusu ürünün tasarımı ve fikri hakların koşulsuz olarak Kuruma dev-

redilmesi.
c) Ortak üretimin gerçekleştirilmesi için gerekli tüm makine ve teçhizatın üretim süre-

since tedarik edilmesi.
ç) Ortak üretim ve işbirliği süresinin bitiminde, üretimde kullanılan makine ve ekip-

manların Kuruma bırakılması.
d) Ortak üretimin gerçekleştirilmesi için teknoloji transferi, teknoloji transferini sağla-

maya yönelik bakım ve onarım, mevcut kapasitesinin geliştirilmesi ve modernizasyonu, araş-
tırma ve geliştirme hizmetlerinin sunulması.

e) Hükümlü ve tutukluların üretim konusunda eğitilmesi ile bu konuda öğretici temin
edilmesi.

f) Tekstil, mobilya, tarım, hayvancılık ve diğer sektörlerle ilgili programlarda mühendis
ve veteriner gibi teknik personel temin edilmesi.
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g) Tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili programlarda fide, fidan ve hayvan temin edil-
mesi.

ğ) Hayvancılık sektörüyle ilgili programlarda hayvanların beslenmesi ve bakımına yö-
nelik yem, küspe, ilaç ve diğer malzemelerin temin edilmesi.

h) Tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili programlarda un, yem ve küspe gibi tarım ve
hayvansal ürün tesislerinin kurulması.

ı) Üretimde kullanılan makine ve teçhizatların periyodik kontrolü, bakım ve onarımının
yapılması.

i) Ürünlerin satış sonrası bakım ve onarımlarının yapılması.
j) Ürünlerin satış yerlerine taşınması, tanıtımı ve pazarlanması ile ürünün hedef pazarına

yönelik danışmanlık hizmetlerinin temin edilmesi.
k) Yatırım ve ürünlerin sigortalanması.
l) Program kapsamında üretilen ürünlerin ve diğer işyurtları ürünlerinin satışı için gezici

satış araçlarının temini ile satış merkezlerinin kiralanması ve burada kullanılacak malzeme ve
ekipmanların temin edilmesi.

m) Program dahilinde çalışan hükümlülerden bir kısmının tahliyelerinden sonra pay-
daşın işyerinde istihdam edilmesi ya da hükümlü ve tutukluların tahliyeden sonra benzer iş-
kollarında üretim ve faaliyetlerine yönelik çalışmalarında destek sağlanması.

n) Üretim faaliyetleri kapsamında kullanılacak tesis, atölye ve barınak temini veya in-
şası.

o) Ortak üretim ve işbirliğine konu ürünün belirli bir miktarının ihraç edilmesi.
Paydaş belirleme yöntemleri
MADDE 6 – (1) Kurum tarafından ortak üretim ve işbirliğine yönelik çağrının yayım-

lanmasından sonra sözleşme imzalanacak kamu ve özel sektör paydaşı, tüm başvurular değer-
lendirilerek müzakere süreci sonucunda belirlenir.

(2) Kurul kararı ile çağrı olmaksızın kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteli-
ğindeki meslek kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri,
Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, kamu yararına çalışan dernekler, Türk Silahlı Kuvvetle-
rini güçlendirmek amacıyla kurulmuş olan vakıflar ile sermayesinin yarısından fazlası bu der-
nek ve vakıflara ait olan kuruluş, şirket ve müesseselerle ortak üretim ve işbirliği yapılabilir.
Bu yöntem çerçevesinde yapılacak ortak üretim ve işbirliklerinde ikiden çok kurum ve kuruluş
bir araya gelebilir.

(3) Kurum gerekli gördüğü hallerde program sürecini iptal edebilir. Sürece ilişkin iptal
kararı Kurumun resmi internet sitesinde ve gerekli görülen diğer vasıtalarla duyurulur. Bu aşa-
maya kadar başvuruda bulunmuş olanlara değerlendirme sürecinin iptal edildiği ayrıca tebliğ
edilir. Değerlendirme sürecinin iptal edilmesi nedeniyle herhangi bir hak talebinde bulunula-
maz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Program Dokümanının Hazırlanması, Program Onayının Alınması ve

Başvuru Değerlendirme Heyetinin Kurulması
Ortak üretim ve işbirliği programı dokümanının hazırlanması ve içeriği
MADDE 7 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı dokümanı, program şartnamesi,

teknik şartname ve sözleşme tasarısı ile standart formlardan oluşur. Program dokümanı, prog-
ram çağrısından önce hazırlanır. Program dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı
olamaz.

(2) Her sayfası onaylanan dokümanın bir nüshası ortak üretim ve işbirliği programı iş-
lem dosyasında muhafaza edilir.
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(3) Kurum, bu Yönetmelikte yer alan hükümleri esas alarak tip program şartnamesi,
başvuru ve değerlendirme sürecinde kullanılmak üzere standart formlar, tip sözleşme tasarısı
hazırlayabilir.

(4) Program şartnamesinde, başvuru yeterlik kriterleri, başvuru değerlendirme esasları,
müzakere süreci ve diğer bilgilere yer verilir. Ayrıca, yeterlikleri tespit edilenler arasından belli
sayıda başvuru sahibinin müzakereye davet edilmesinin öngörüldüğü hallerde, sıralama kri-
terleri ve puanlama yöntemi ile üçten az olmamak üzere listeye alınacak başvuru sahibi sayısı
da yeterlik şartnamesinde belirtilir.

(5) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamında yapılacak işin teknik özellikleri,
program dokümanının bir parçası olan teknik şartnamede düzenlenir. Yapılacak yatırımlarda
yerli malı kullanılmasına yönelik düzenleme yapılabilir. Teknik kriterlerin ve özelliklerin, ve-
rimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması zorunludur. Teknik şartnamenin hazır-
lanmasında işin niteliği dikkate alınarak aşağıdaki hususlara ilişkin bilgilere yer verilir:

a) Program kapsamında paydaş tarafından yapılacak yatırımlar ve temin edilecek ma-
kine ile malzemelerin temel kriterleri ve büyüklükleri.

b) Programın uygulanacağı işyurtları ve işyurtlarındaki mevcut yatırımlara ilişkin ge-
rekli bilgiler.

c) Program kapsamında üretimi yapılacak malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile
kullanım kılavuzunun hazırlanmasına yönelik sorumluluklar.

ç) Program kapsamında üretimi yapılacak ürünün montajı ve satış sonrası servisi ile
yedek parçasının sağlanmasına yönelik sorumluluklar.

d) Program kapsamında paydaşın personel çalıştırması öngörülmüş ise bu personelin
sayısı ve niteliği.

e) Hayvancılıkla ilgili programlarda paydaşın temin edeceği hayvanların niteliği ve
miktarı ya da miktar aralığı.

f) Program kapsamında ar-ge çalışması yapılacaksa çalışmaların genel çerçevesi.
g) Program kapsamında gerçekleştirilecek test ve analiz hizmetlerinin genel çerçevesi.
Program onayının alınması
MADDE 8 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programının uygulanacağı sektör veya sek-

törler Kurul tarafından belirlenir. Belirtilen karara ilişkin Kurul gündeminin ekinde, ortak üre-
tim ve işbirliği programının konusu ve hedeflenen amaçlara yönelik bir program değerlendirme
raporu yer alır. Söz konusu kararda aşağıdaki hususlara yer verilir:

a) Ortak üretim ve işbirliği yapılacak sektör veya sektörler.
b) Ortak üretim ve işbirliği programının temel amacı ve paydaşlardan üstlenmeleri is-

tenilen yükümlülüklerin genel çerçevesi.
c) İşbirliği programının uygulanacağı kapasiteler.
ç) İşbirliği programının azami süresi.
d) Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde esas alınacak kriterlerin genel çerçevesi

ve diğer hususlar.
Başvuru değerlendirme heyetinin kurulması ve çalışma esasları
MADDE 9 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı çağrısının yayımlanmasından iti-

baren Daire Başkanı tarafından en geç beş iş günü içinde başvuru değerlendirme heyeti oluş-
turulur.

(2) Başvuru değerlendirme heyeti, tek sayıda olmak üzere biri heyet başkanı en az üç
kişiden oluşur. Daire Başkanı veya görevlendireceği personel heyet başkanı olarak görev yapar.
Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur. Heyetin görev-
lendirilmesi sırasında eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine
geçecek yedek üyelerin isimleri belirtilir.
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(3) Heyetin, Kurum ve işyurtları personelinden oluşturulması esastır. Ancak yeterli sa-
yıda veya nitelikte personel bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı diğer birimlerinden ve diğer
kamu kurum ve kuruluşlarından heyete üye alınabilir.

(4) Heyet eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Heyet üyeleri, kararlarda
çekimser kalamaz. Heyet başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup karşı oy kullanan
heyet üyeleri, gerekçelerini heyet kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Heyet tarafından
alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, heyet başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve un-
vanları belirtilerek imzalanır.

(5) Heyet, başvuru kapsamında yer alan belge ve bilgilerin doğruluğunu teyit için ge-
rekli gördüğü belge ve bilgileri isteyebilir. Heyet tarafından bu doğrultuda yapılan talepler, il-
gililerce ivedilikle yerine getirilir.

Program işlem dosyası
MADDE 10 – (1) Kurum her program için bir program işlem dosyası düzenler. Bu dos-

yada program sürecinin bulunduğu aşamaya göre aşağıdaki belgeler yer alır:
a) Programa ilişkin İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu kararı.
b) Program dokümanı.
c) Program dokümanına ilişkin düzenlenmiş ise zeyilname ve yapılmış ise açıklamalar.
ç) Program çağrısı.
d) Programa yapılan başvurular.
e) Başvuru değerlendirme heyetinin değerlendirme ve müzakere tutanak ve kararları.
f) Program süreci ile ilgili diğer belgeler.
(2) Program dokümanının bulunduğu program işlem dosyasının birer örneği, görevlen-

dirme ile birlikte başvuru değerlendirme heyeti üyelerine verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Üretim ve İşbirliği Çağrısı ile Program Dokümanına İlişkin Hususlar
Ortak üretim ve işbirliği programı çağrısı
MADDE 11 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı çağrısı, son başvuru tarihinden en

az yirmi bir gün önce Kurumun resmî internet sayfasında ve gerekli görülen diğer iletişim va-
sıtalarında yayımlanır. Program dokümanında belirtilmeyen hususlara çağrıda yer verilemez.
Program çağrısında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) Kurumun adı, adresi, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi.
b) Programa ilişkin kısa açıklama.
c) Yeterlik kriterleri ve istenilen belgeler.
ç) Program dokümanının nereden temin edilebileceği.
d) Program başvurularının yapılabileceği yer ile son başvuru tarihi ve saati.
(2) Program dokümanı hazırlanmadan çağrı yayımlanamaz. Birinci fıkrada belirtilen

hükümlere uygun olmayan çağrılar geçersizdir. Bu durumda çağrı aynı şekilde yeniden yayım-
lanır.

Program dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması
MADDE 12 – (1) Çağrı yayımlandıktan sonra program dokümanında değişiklik yapıl-

maması esastır. Değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebep ve zo-
runluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki çağrı geçersiz sayılır. Ayrıca önceki çağrının
geçersiz sayıldığı belirtilerek, değişiklik yapılan program aynı şekilde yayımlanır. Ancak baş-
vuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi ya da teknik hatalar veya eksikliklerin Kurumca
tespit edilmesi ya da Kuruma yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek sure-
tiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son başvuru
tarihinden en az beş gün öncesinde ilgililerin bilgi sahibi olmaları sağlanarak duyurunun ya-
pıldığı şekilde ilan edilir.

Sayfa : 24                               RESMÎ GAZETE                             14 Haziran 2018 – Sayı : 30451



(2) Yapılan değişiklik nedeniyle başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde, zeyilname ile son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla
yirmi gün süreyle ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, başvurularını yapmış olanlara
başvurularını geri çekerek, yeniden başvuru yapma imkanı tanınır.

(3) Program başvurusu aşamasında, dokümanda açıklanmasına ihtiyaç duyulan husus-
larla ilgili olarak, son başvuru tarihinden on gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep
edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz. Açıklama
talebinin Kurumca uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, en geç son başvuru tarihinden
üç gün öncesine kadar taraflara bildirilir. Açıklamada, sorular ve Kurumun ayrıntılı cevapları
yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Son başvuru saatinden önce program başvuru sürecinin iptal edilmesi
MADDE 13 – (1) Kurumun gerekli gördüğü ya da dokümanda yer alan belgelerde

programın gerçekleştirilmesine engel olan ve düzeltilmesi mümkün olmayan hususların tespit
edildiği hallerde son başvuru saatinden önce program süreci iptal edilebilir.

(2) Son başvuru saatinden önce program sürecinin iptal edilmesi durumunda, programın
iptal edildiği hususu duyurulur. Bu aşamaya kadar başvuru yapmış olanlara sürecin iptal edildiği
bildirilir.

(3) Program sürecinin iptal edilmesi halinde, yapılmış olan bütün başvurular reddedil-
miş sayılır ve iade edilir. Program sürecinin iptal edilmesi nedeniyle idareden herhangi bir hak
talebinde bulunulamaz.

(4) Program sürecinin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek ye-
niden program süreci başlatılabilir.

İKİNCİ KISIM
Yeterlik Kriterleri ile Sözleşmenin Yürütülmesi Aşamasındaki Yükümlülüklere

Yönelik Düzenlemeler

BİRİNCİ BÖLÜM
Yeterliğin Belirlenmesinde Uyulacak İlkeler ve Teminatlar

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler
MADDE 14 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programında paydaşın belirlenmesinde, baş-

vuru sahiplerinin üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme kapasiteleri ile ortak üretim ve
işbirliği sonucu elde edilecek toplam hasıladan Kuruma aktaracağı oran ve belirlenen diğer
kriterler esas alınır.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgeler ve aranılacak kriterlerin program
çağrısı ve program dokümanında belirtilmesi zorunludur.

(3) Yeterliği tespit edilenler arasından belli sayıda başvuru sahibinin davet edilmesinin
öngörüldüğü durumlarda, dokümanda asgari yeterlik kriterleri ile üçten az olmamak üzere mü-
zakereye davet edileceklerin sayısı ve sıralama kriterleri ile puanlama yöntemine yer verilir.
Puanlama ve değerlendirme yüz tam puan üzerinden aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı, asgari kırk, azami
altmış puan olabilir.

b) Mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin puanların toplamı, asgari kırk, azami
altmış puan olabilir.

c) Yeterlik kriterlerinden her birine en fazla yirmi puan verilebilir.
ç) Yeterlik kriterlerini sağlayan başvuru sahiplerinden listeye alınacakların belirlenme-

sinde ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlikleri, dokümanda belirtilen
kriterlere göre puanlanma yapılmak suretiyle en yüksek puandan başlanarak liste oluşturulur.
Puanların eşit olması nedeniyle listeye alınacak başvuru sahibi sayısının öngörülen sayıyı aş-
ması halinde, eşit puana sahip olanların tamamı listeye alınarak teklif vermeye davet edilir.
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(4) Başvuru sahiplerinin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterlik-
lerinin değerlendirilmesi için program konusu ortak üretim ve işbirliğinin niteliği esas alınarak
istenilecek belgeler program çağrısında ilan edilir.

(5) Başvuru sahibinin iş tecrübesinin belirlenmesine yönelik yeterlik kriteri öngörüle-
bilir. Bu kapsamda program konusu işle ilgili tecrübe ve üretim birikimine yönelik açıklama
talep edilebilir.

(6) Ortak mal üretimi yapılacak programlarda makine-teçhizat ve ekipmana ilişkin bel-
geler, kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ilgili meslek
odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi yeterlik kriteri
olarak istenebilir.

(7) Başvuru sahibinin personel çalıştırdığına ilişkin belgeler, yeterlik kriteri olarak is-
tenebilir. Ayrıca programın niteliği esas alınarak paydaş tarafından çalıştırılması öngörülen
personelin sayısına ve niteliğine ilişkin teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme
yapılabilir.

(8) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları tarafından üre-
tim kontrolünün yapılması, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yerine getirilecek bir yüküm-
lülük olarak teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında düzenlenebilir. Bu laboratuvar
veya muayene kuruluşunun başvuru sahibi bünyesinde bulunması hususu, bir yeterlik kriteri
olarak düzenlenebilir.

(9) Program konusu işin niteliği göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım
ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. Başvuru sahiplerinin bu hususlarda ye-
terliği ve/veya sözleşmenin uygulanması sürecinde bu yükümlülüklerin paydaşça yerine geti-
rilmesine yönelik düzenleme yapılabilir.

Yeterliği belirlenen başvuru sahipleri içinden paydaşın belirlenmesi
MADDE 15 – (1) Program dokümanındaki yeterlik kriterlerini sağlamayan başvurular

değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik kriterlerini sağlayan tüm başvuru sahiplerinin program
sürecine ilişkin teklifleri incelenir. Bu tekliflerdeki taahhüt önerileri dikkate alınarak müzakere
süreci başlatılır. Her bir başvuru sahibi ile ayrı ayrı görüşülür. Müzakere süreçlerine ilişkin gö-
rüşmeler tutanağa bağlanarak karşılıklı imza altına alınır. Müzakere tutanakları iki nüsha ha-
linde düzenlenir, tutanağın bir örneği program dosyasına konulur. Düzenlenen müzakere tuta-
nağının bir örneği ise müzakere edilen başvuru sahibine teslim edilir. Bu müzakere sürecinde
program kapsamında ortak üretim ve işbirliğine konu olacak hususlar kesinleştirildikten sonra
bu şartları karşılayabilecek başvuru sahiplerinden toplam gelirden Kuruma aktaracakları son
ve kesin oran ile varsa diğer değerlendirme kriterlerine ilişkin son tekliflerini vermeleri iste-
nir.

(2) Başvuru sahiplerinin son yazılı teklifleri incelenerek sözleşme imzalanacak başvuru
sahibi belirlenir ve değerlendirme süreci sonuçlandırılır.

Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki teknik ve mali yükümlülüklere yönelik
düzenlemeler

MADDE 16 – (1) Başvuru yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen ancak sözleşmenin yü-
rütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen teknik ve mali yü-
kümlülüklere, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında yer verilebilir.

Teminatlar
MADDE 17 – (1) Program başvurusuna konu işin nitelikleri çerçevesinde yirmibeşbin

Türk Lirasından az ikiyüzbin Türk Lirasından fazla olmamak üzere geçici teminat, ellibin Türk
Lirasından az ikiyüzellibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere kesin teminat sunulmasına
yönelik düzenleme yapılabilir. Bu teminat tutarları her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak
üzere bir önceki yılın Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı esas alınarak
güncellenir.
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(2) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:
a) Tedavüldeki Türk Parası,
b) Teminat mektupları,
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler

yerine düzenlenen belgeler.
(3) Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal

değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat
olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlükle-
rine yatırılması zorunludur.

(5) Başvuruların değerlendirilmesi ve sözleşme imzalanacak başvuru sahibinin belir-
lenmesinden sonra bu işletmeye ait teminat mektupları, başvuru değerlendirmesinin tamam-
lanmasından sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer başvuru sa-
hiplerine ait teminatlar ise hemen iade edilir.

(6) Başvuru sahibi ve paydaşın sunduğu teminat mektubu bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan standart forma uygun olmak zorundadır. Standart forma uygun olarak düzenlenmemiş te-
minat mektubu geçerli kabul edilmez.

(7) Geçici ve kesin teminat olarak sunulan teminat mektupları, başvuru dokümanında
veya müzakere sürecinde belirlenen sürelere uygun olarak düzenlenir. Her ne suretle olursa ol-
sun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

(8) Gerek görüldüğünde teminat mektuplarının ilgili bankanın genel müdürlüğünden
veya şubesinden teyidi yapılabilir.

İKİNCİ BÖLÜM
Mali ve Teknik Yeterlik Kriterleri

Başvuru sahibinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve başvuruda bulunmaya
yetkili olduğunu gösteren belgeler

MADDE 18 – (1) Başvuru sahibi tarafından;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da es-

naf ve sanatkârlar odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi

odasından alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin,
c) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,
ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucu-

ları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

sunulması zorunludur.
(2) Vekaleten başvuruda bulunulması halinde; vekil adına düzenlenmiş, başvuruda bu-

lunmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin su-
nulması zorunludur.

İş tecrübesi ve deneyimini gösteren belgeler
MADDE 19 – (1) Başvuru sahibinin, iş tecrübesini belirlemek için açıklama ve/veya

belge istenebilir. İmalatçı olduğunu gösteren belgeler, teknolojik ürün deneyim belgesi ve iş
bitirme belgeleri, başvuru sahibinin iş tecrübesi ve deneyimini gösterir belgelerdir. Başvuru
sahibinin program konusu işlere ilişkin tecrübesine yönelik olarak ayrıca açıklama talep edi-
lebilir. Tüzel kişilerin açıklamalarında ortaklarının tecrübesine ilişkin bilgilere de yer verilebi-
lir.
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Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması
MADDE 20 – (1) Programın konusu göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis,

bakım ve onarım hizmetlerine yönelik düzenleme yapılabilir. Bu hizmetlerin, yeterlik kriteri
olarak düzenlenmesi halinde ilgili mevzuat esas alınarak başvuru sahibi tarafından sunulacak
belgeler ve kriterler dokümanda belirtilir.

(2) Programın konusu göz önünde bulundurularak, satış sonrası servis, bakım ve onarım
hizmetlerinin sağlanması sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek yükümlülük
olarak düzenlenebilir.

Makine, teçhizat ve diğer ekipmana yönelik düzenlemeler
MADDE 21 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamındaki üretimin gerçek-

leştirilebilmesi için gerekli olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanlara ilişkin belgeler yeterlik
kriteri olarak belirlenebilir. Gerekli görülmesi halinde dokümanda başvuru sahibinin kendi
malı olması öngörülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı ve varsa niteliği belirtilir.
Bu makine, teçhizat ve diğer ekipmanın teknik özelliklerine yönelik ayrıntılı düzenlemeye tek-
nik şartnamede yer verilir.

(2) Başvuru sahibinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman, ruhsat, de-
mirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli
mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.
Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunu-
larak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin çağrının yayımlanma tarihinden sonra yapıl-
mış olması zorunludur.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine, teçhizat
ve diğer ekipman da, kira sözleşmesini belgelemek şartı ile başvuru sahibinin kendi malı sayı-
lır.

(4) Makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik dokümanda düzen-
leme yapılmış ise bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru kapsamında sunulması zorunlu-
dur.

(5) Üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan makine, teçhizat ve diğer ekipman-
lara ilişkin yükümlülükler sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilecek şekilde dü-
zenlenebilir. Bu durumda makine, teçhizat ve diğer ekipmanın program süreci sonucunda Ku-
rumun mülkiyetine geçeceğine yönelik düzenleme de yapılabilir. Diğer taraftan makine, teç-
hizat ve diğer ekipmanın program sürecinde belli aralıklarla yenileneceği de öngörülebilir.

(6) Sözleşmenin uygulanması aşamasında teknolojik gelişmeler nedeniyle üretimin ve-
rimliliği için yeni makine, teçhizat ve diğer ekipman alınmasına ihtiyaç görülmesi halinde Ku-
rum ve paydaş bu hususu görüşerek karara bağlayabilir.

Laboratuvar ve muayene kuruluşları ile tahlil hizmetleri
MADDE 22 – (1) Ortak üretim ve işbirliği programı kapsamındaki işler dikkate alına-

rak laboratuvar kurulması veya “deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene ku-
ruluşları” tarafından üretimin kontrolünün yapılmasına yönelik dokümanda düzenleme yapı-
labilir. Bu husus bir katılım kriteri veya paydaş tarafından sözleşmenin uygulanması aşama-
sında yerine getirilecek bir yükümlülük olarak öngörülebilir. Yapılacak düzenlemelerde aşağı-
daki hususlar esas alınır:

a) Program sürecinde laboratuvar kurulması öngörülmüş ise laboratuvarın teknik kapasi-
tesi ve kuruluş sürecine ilişkin hususlar teknik şartnamede düzenlenir.
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b) “Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarları veya muayene kuruluşları” paydaşın bün-
yesinde bulunabileceği gibi paydaş tarafından ilgili kuruluşlardan hizmet satın alınması yoluyla
karşılanabilir. Paydaş tarafından sözleşmenin uygulanması sürecinde laboratuvarın veya mua-
yene kuruluşunun kendi bünyesinde bulunduğuna veya bu kuruluşlardan hizmet alındığına yö-
nelik belgeler veya sözleşmeler Kuruma sunulur.

c) Deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının Türk Akre-
ditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma An-
laşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş olması zorunludur.
Türk Akreditasyon Kurumunca akredite edilen laboratuvar veya muayene kuruluşu için
TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikaların sunulması yeterlidir. Uluslararası
Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon
kurumları tarafından akredite edilen laboratuvar ve muayene kuruluşları için; bu akreditasyon
kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında
yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerli-
liğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi
gerekir.

İmalat belgeleri ve kapasite raporu
MADDE 23 – (1) Program sürecinde üretim kapasite miktarına yönelik düzenleme ya-

pılabilir. Üretim kapasite miktarı, kapasite raporu ile belgelendirilir. Kapasite raporu alınmasına
yönelik giderler paydaş tarafından üstlenilir.

(2) Program sürecinde imalat yeterlilik belgesi ve hizmet yeterlilik belgesi alınmasına
yönelik düzenleme yapılabilir.

Organizasyon yapısı ile kalite kontrolden sorumlu teknik kuruluşlara ilişkin belgeler
MADDE 24 – (1) Başvuru sahibinden yeterlik kriteri olarak personel çalıştırdığına dair

belge istenebileceği gibi, programın niteliği göz önünde bulundurularak sözleşmenin uygulan-
ması aşamasında paydaş tarafından çalıştırılması istenilen personelin sayısı ve niteliğine yö-
nelik teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında düzenleme yapabilir. Yapılacak düzenlemede
aşağıdaki hususlar esas alınır:

a) Çalıştırılan veya çalıştırılması istenilen personele ilişkin olarak asgari deneyim süresi
öngörülmesi halinde, bu süre en fazla beş yıl olabilir. Deneyim süresi, mezuniyet tarihi esas
alınarak, mezuniyete ilişkin belge ile tevsik edilir.

b) Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgelere ilişkin düzenlemelere
dokümanda yer verilir.

c) Personelin başvuru sahibinin bünyesinde bulunduğu hususu, ilgili personel adına
prim ödendiğini veya ilgili personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu belgesi
ile tevsik edilir. Ayrıca bu kişilerin öngörülen niteliği haiz olduğunu gösteren belgeler ile görev
veya unvanlarını tevsik eden belgeler idareye sunulur.

ç) Paydaş, bedelini karşılamak suretiyle sözleşmenin uygulanması sürecinde çalıştır-
ması istenilen teknik personeli bünyesinde istihdam etmeden sözleşme ile hizmet satın alabilir.
Bu kişiye ait bilgiler Kuruma ve ilgili işyurduna sunulmak ve onay alınmak zorundadır.

Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler
MADDE 25 – (1) Program kapsamında kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim

sistem belgesi, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları yönetim sistem belgesi, iş sağlığı ve
güvenliği yönetim sistem belgesi, bilgi teknolojisi-bilgi güvenliği yönetim sistem belgesi, gıda
güvenliği yönetim sistem belgesi, helal ürün sertifikası ve iyi hijyen uygulamaları sertifikalarına
yönelik düzenleme yapılabilir. Bu sertifikalara yönelik giderler paydaş tarafından karşılanır.
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(2) Üretim konusu malın ulusal standarta veya dengi uluslararası standarta uygun olarak
üretilmesi ve bu uygunluğu gösteren belgenin sunulmasına yönelik olarak dokümanda düzen-
leme yapılabilir.

(3) Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı hazırlamaya ve yürütmeye yetkili kılınan kamu
kurum veya kuruluşlarının düzenlemeleri esas alınarak malın piyasaya arzına ilişkin alınması
zorunlu belgelere yönelik dokümanda düzenleme yapılabilir. Programın uygulanması sürecinde
malın piyasaya arzına yönelik düzenleme yapılır ise bu yükümlülüklere ilişkin giderler paydaş
tarafından karşılanır.

Üretim konusu mal ve hizmetlerin katalog ve broşürlerinin hazırlanması ile teknik
açıklama dokümanı

MADDE 26 – (1) Program konusu mal ve/veya hizmetlerin tanıtımına yönelik kata-
loglar ve broşürlerin hazırlanması, yayımlanması ile dağıtımına yönelik yükümlülüklere do-
kümanda yer verilebilir.

(2) Program konusu mal ve/veya hizmetin üretimine yönelik teknik açıklamaların yer
aldığı doküman başvuru yeterlik kriteri olarak düzenlenebilir.

(3) Sözleşmenin uygulanması aşamasında program konusu ürünlere yönelik pazar ana-
lizi ve benzeri danışmanlık hizmetleri paydaş tarafından yaptırılmasına yönelik düzenleme ya-
pılabilir. Bu hizmete yönelik giderler paydaş tarafından karşılanır.

Mali yeterlik kriterleri
MADDE 27 – (1) Başvuru sahibinin ekonomik ve mali yeterliğinin belirlenmesi ve/veya

sözleşmenin uygulanması sürecinde paydaşın yeterliğini korumasına yönelik düzenleme ya-
pılabilir.

(2) Başvuru dosyası kapsamında, ekonomik ve mali yeterliliğin tevsikinde banka refe-
rans mektubu, iş hacmini gösteren belgeler ile Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Fi-
nansal Raporlama Standartları çerçevesinde belirtilen finansal tabloların sunulması istenebi-
lir.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Başvuruların Sunulması, Alınması, Değerlendirilmesi ve Müzakere Süreci ile

Sözleşme Yapılmasına İlişkin Hususlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Başvuruların Sunulması, Alınması ve Değerlendirilmesi ile Müzakere Süreci

Başvuruların sunulma şekli
MADDE 28 – (1) Başvurular, yazılı ve imzalı olarak sunulur. Başvurularda kazıntı, si-

linti, düzeltme bulunmamalıdır. Başvurunun, başvuru sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı
yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Program sürecinde sunulan
başvuruların farklı kişiler tarafından imzalanması halinde, imzalayan kişinin teklif vermeye
yetkili olduğuna ilişkin belgeleri başvuru kapsamında sunması zorunludur.

(2) Başvuru ve program dokümanında istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete
konulur. Zarfın veya paketin üzerine başvuru sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat
adresi, başvurunun hangi işe ait olduğu ve Kurumun adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri baş-
vuru sahibi tarafından imzalanır, varsa mühürlenir veya kaşelenir.

(3) Başvurular, program dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar sıra numaralı
alındılar karşılığında Kuruma teslim edilir. Bu saatten sonra yapılan başvurular değerlendir-
meye alınmaz ve açılmadan iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir.

(4) Başvurular iadeli taahhütlü posta veya kargo ile de gönderilebilir. Bu usul ile gön-
derilecek başvuruların, program dokümanında belirtilen son başvuru saatine kadar Kuruma
ulaşması şarttır. Gönderilerdeki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan başvuruların
alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve bu başvurular değerlendirmeye alınmaz.
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(5) Zeyilname ile başvuru süresinin uzatılması halinde, Kurum ve başvuru sahiplerinin
son başvuru tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilen yeni
son başvuru tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır. Başvuruda bulunanlar, başvurularını alarak
yeniden başvuruda bulunabilir. Bu durumda başvurunun geri verildiği, tutanak altına alınır.

Başvuruların alınması ve açılması
MADDE 29 – (1) Başvuru değerlendirme heyetince, yeterlik başvurularının alınması

ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır:
a) Heyet tarafından son başvuru tarih ve saatinde yeterlik değerlendirmesine başlanır.

Bu saate kadar yapılan başvurular bir tutanakla tespit edilir ve hazır bulunanlara duyurulur.
b) Heyet, başvuru zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde

başvuru sahibinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligat adresi, başvurunun hangi işe ait ol-
duğu ve zarfın imzalanıp kaşelenerek kapatılıp kapatılmadığına, varsa mühürlenip mühürlen-
mediğine bakılır. Bu hususlara uygun olmayan başvuru zarfları, bir tutanakla belirlenerek de-
ğerlendirmeye alınmaz.

c) Başvuru zarfları, hazır bulunanların önünde alınış sırasına göre açılır. Başvuru bel-
gelerinin eksik olup olmadığı kontrol edilir ve bu işleme ilişkin hazırlanan tutanak heyet üye-
lerince imzalanır.

ç) Bu aşamada hiçbir başvurunun reddine veya kabulüne karar verilmez. Başvuru sa-
hipleri tarafından sunulan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Başvurular değerlendiril-
mek üzere ilk oturum kapatılır.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 30 – (1) Başvuruların değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu

ilk oturumda tespit edilen başvuru sahiplerinin başvurularının değerlendirme dışı bırakılmasına
karar verilir.

(2) Başvuruların esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi ek-
sikliği bulunması halinde heyetçe belirlenen sürede başvuru sahiplerinden bu eksik bilgilerin
tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuruları
değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilir.

(3) Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde sunulan
belgelerin başvuru tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, başvuru
sahibinin yeterlik tarihinde, yeterlik şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edi-
lecektir.

(4) Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri tam olan başvuruların ayrıntılı
değerlendirilmesine geçilir.

(5) Bu aşamada, başvuru sahiplerinin sunduğu belgelerin, asgari yeterlik kriterlerine
ve program dokümanında belirtilen şartlara sahip olup olmadığı incelenir.

(6) Yapılan değerlendirme sonucunda istenen yeterlik kriterlerini sağlayan başvuru sa-
hipleri yeterli kabul edilir. Yeterlik kriterlerini sağlayamadığı tespit edilen başvurular ise de-
ğerlendirme dışı bırakılır.

(7) Yeterliği tespit edilen başvuru sahiplerinden program konusu işin teknik detayları
ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda yapılacak müzakereye katılmaları istenir. Bu da-
vet yazısında müzakere tarih ve saati bulunur. Ayrıca bu yazıda, müzakereye katılmayan baş-
vuru sahibinin geçici teminatının gelir kaydedileceği de belirtilir.

(8) Başvuruların değerlendirme sürecinin her aşamasında heyetin talebi üzerine başvu-
ruların incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan
hususlarla ilgili başvuru sahiplerinden açıklama istenebilir. Bu açıklama, hiçbir şekilde başvu-
ruda değişiklik yapılması veya program dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan baş-
vurunun uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanı-
lamaz. Kurumun yazılı açıklama talebine, yazılı olarak cevap verilir. İstenilen sürede yazılı
olarak açıklama sunulmaz ise başvuru değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminat gelir kay-
dedilir.
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Müzakere süreci
MADDE 31 – (1) Heyet, müzakere sürecinde her bir başvuru sahibi ile ayrı ayrı görü-

şür. Müzakere sürecindeki gelişmeler çerçevesinde bir başvuru sahibi ile farklı tarihlerde ve/ve-
ya müzakerenin farklı aşamalarında birden fazla görüşme yapılabilir.

(2) Başvuru sahipleri müzakere sürecinde öncelikle program konusu işin teknik detay-
ları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi başvurularında bulunan hususlara yönelik açıklamalarda
bulunurlar.

(3) Heyet, program amacını ve başvuru sahiplerinin önerilerini dikkate alarak program
kapsamındaki yükümlülükleri netleştirir ve bu çerçevede program teknik şartname ve/veya
sözleşme tasarısında gerekli düzenlemeleri yapar.

(4) Heyet, müzakere sürecindeki açıklamaları dikkate alarak nihai şartları karşılayan
başvuru sahiplerini belirler. Başvuru sahiplerinden şartları netleştirilmiş doküman esas alınarak
son tekliflerini içeren yazılı başvurularını heyet tarafından belirlenen tarih ve saatte heyete sun-
maları istenir. Son yazılı başvurular heyet tarafından tutanak ile teslim alınır. Müzakere süreci
sonucunda şartları karşılamayacağına karar verilen başvuru sahiplerine de bu husus yazılı ola-
rak tebliğ edilir.

(5) Başvuru sahiplerinden belirlenen tarih ve saate kadar başvurusunu vermeyenler
veya başvurusu uygun olmayanlar değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kayde-
dilir. Alınan başvurular alınış sırasına göre açılarak en uygun başvuru sahibi belirlenir.

(6) Değerlendirme heyeti verilmiş olan bütün başvuruları reddederek program başvuru
sürecini iptal etmekte serbesttir. Kurum bütün başvuruların reddedilmesi nedeniyle herhangi
bir yükümlülük altına girmez. Program başvuru sürecinin iptal edilmesi halinde bu durum, bü-
tün başvuru sahiplerine gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

(7) Müzakereler sırasında ihtiyaç duyulması halinde teknik konulara ilişkin olarak kamu
kurum ve kuruluşlarının uzman personelinden yararlanılabilir.

Başvuru değerlendirme heyeti kararının Kurul onayına sunulması ve kesinleşen
kararın bildirilmesi

MADDE 32 – (1) Başvuru değerlendirme heyetinin gerekçeli kararı Kurulun onayına
sunulur. Kararın onaya sunulması sırasında sözleşme imzalanmasına karar verilen başvuru sa-
hibinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumundan teyit edilerek bu-
na ilişkin belge karara eklenir. Yapılan teyit işlemi sonucunda, bu başvuru sahibinin yasaklı
çıkması durumunda program başvuru süreci iptal edilir.

(2) Kurul, heyetin kararını onaylar veya iptal eder. Kararın onaylanması halinde başvuru
sahibi sözleşme imzalamaya davet edilir.

(3) Kesinleşen program kararı, Kurul tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş
günü içinde başvuru sahiplerine bildirilmek üzere gönderilir.

(4) Geçici teminat mektubu dışındaki başvuru belgeleri, değerlendirme süreci tamam-
landıktan sonra başvuru sahiplerine iade edilmez. Ancak, başvuru kapsamında verilen asıl bel-
geler talep halinde başvuru sahibine imza karşılığında iade edilir. Bu durumda, iade edilen asıl
veya noter onaylı belgelerin, Kurumca onaylı bir suretinin değerlendirme işlem dosyasında
muhafazası zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeye Davet ve Sözleşmenin İmzalanması

Sözleşmeye davet ve başvuru sahibinin sözleşme yapılmasında sorumluluğu
MADDE 33 – (1) Sözleşme imzalanmasına karar verilen başvuru sahibi sözleşme im-

zalamaya davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on iş günü içinde yükümlük-
lerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması bildirilir.

Sayfa : 32                               RESMÎ GAZETE                             14 Haziran 2018 – Sayı : 30451



(2) Sözleşme imzalamaya davet edilen başvuru sahibi, vergi dairelerine 21/7/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 22/A maddesi
kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmadığı ve sosyal güvenlik borcu olmadığına dair
belgeler ile kesin teminatı verip diğer yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalamak
zorundadır. Sözleşme imzalandıktan sonra geçici teminatı iade edilir.

(3) Mücbir sebep halleri dışında başvuru sahibinin, sözleşmeyi imzalamaması duru-
munda, geçici teminatı gelir kaydedilir.

(4) Sözleşme, Kurum Başkanı veya görevlendireceği kişi ve başvuru sahibi tarafından
imzalanır ve sözleşmenin Kurumca onaylı bir örneği paydaşa verilir.

(5) Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer söz-
leşme giderleri başvuru sahibine aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programa Başvuruda Bulunamayacak Olanlar ile Yasak Fiil ve Davranışlar
Ortak üretim ve işbirliği programına başvuruda bulunamayacak olanlar
MADDE 34 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak,

kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ortak üretim ve işbirliği programına başvuruda
bulunamazlar:

a) Geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine ka-
tılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu
kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine
rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c) Kurum ve işyurtlarında ortak üretim ve faaliyette bulunmaya yönelik işlemleri ha-

zırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar ile bu şahısların eşleri ve
üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat
edinenleri.

ç) Kanunla görevlendirilen kamu kurumları tarafından, terör örgütlerine iltisakı yahut
bunlarla irtibatı olduğu bildirilen gerçek ve tüzel kişiler.

d) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kap-
samı dışında vatandaşlıktan çıkarılan gerçek kişiler.

e) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti ka-
nunları ile kurulmamış tüzel kişiler.

f) Ortak üretim ve işbirliği konusunda Kuruma danışmanlık hizmeti verenler.
g) Yukarıdaki (e) bendi dışındaki bentlerde sayılanların ortaklıkları.
(2) Birinci fıkrada sayılanların ortak üretim ve işbirliği programına başvuruda bulun-

maları durumunda başvuruları dikkate alınmaz ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu duru-
mun, başvurunun değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri
ile sözleşme yapılmasına karar verilmiş ve sözleşme imzalanmadan önce bu durum belirlen-
mişse program başvuru süreci iptal edilir. Sözleşme imzalanmışsa sözleşme feshedilerek kesin
teminatı gelir kaydedilir. Ancak (ç) bendinde yer alan başvuru sahiplerinin geçici ve kesin te-
minatları iade edilir.

Başvuruların değerlendirme dışı bırakılması ile yasak fiil ve davranışlar
MADDE 35 – (1) Aşağıda sayılan başvuru sahiplerinin teklifleri değerlendirme dışı

bırakılır:
a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan

eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda
olan.
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b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı
mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer
bir durumda olan.

c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan.
ç) Vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş ve

kesinleşmiş borcu olan.
d) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kara-

rıyla hüküm giyen.
e) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde, Kuruma yaptığı işler sırasında iş veya mes-

lek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu ispat edilen.
f) Başvuru tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faa-

liyetten men edilmiş olan.
g) Program sürecinde müzakere heyetinin talep ettiği bilgi ve belgeleri vermeyen veya

yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen.
ğ) Bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesine göre başvuruda bulanamayacağı belirtildiği

halde programa başvuruda bulunanlar.
h) Yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler.
(2) Sözleşme imzalanacak başvuru sahibinin yukarıdaki maddenin (a), (b), (c), (ç), (d)

ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadıklarına dair belgelerini sözleşme imzalanmadan
önce sunmaları zorunludur. Bu belgelerin, anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını
göstermesi gerekir.

(3) Ortak üretim ve işbirliği programı sürecinde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda
bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle
veya başka yollarla program sürecine ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs
etmek.

b) Başvuru sahipleri ile diğer kişileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, başvuru
sahiplerine anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya program kararını
etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs et-
mek.

ç) Alternatif başvuruda bulunmaya izin verilen programlar dışında, gerçek veya tüzel
kişi tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da ve-
kaleten birden fazla başvuruda bulunmak.

d) Başvuruda bulunamayacağı belirtildiği halde başvuruda bulunmak.
(4) Yasak fiil ve davranışta bulunan başvuru sahibinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

Beş yıl süresince program başvurusunda bulunamaz.
(5) Türkiye’de kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun değerlendirilmesinde, baş-

vuru sahibinin;
a) İlgili mevzuatına göre tahakkuk eden prim borçlarının süresi içinde ödenmemesi ha-

linde kesinleşmiş prim borcu olduğu,
b) Prim borcuna karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya takip ve tahsili

durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,
c) Prim borcunun 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere karşı
dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili durduracak geçici
veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş prim borcu olduğu,
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ç) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak ilgili kurum tarafından belli bir vadeye bağ-
lanarak tecil edilmiş prim borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş
prim borcu olmadığı,

kabul edilecektir.
DÖRDÜNCÜ KISIM

Sözleşme ve Sözleşmenin Uygulanması Süreci

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
MADDE 36 – (1) Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki husus-

ların yer alması zorunludur:
a) Ortak üretim ve işbirliği yapılacak işin adı, niteliği ve türüne ilişkin açıklamalar.
b) Kurumun adı ve adresi.
c)Paydaşın adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
ç) Sözleşmenin kapsamı ve süresi.
d) Sözleşme sürecinde üretime konu mal ve hizmetlerin satış fiyatlarının belirlenme

usulü.
e) Paydaş tarafından sözleşmenin uygulanması sürecinde üstlenilecek giderler.
f) Sözleşme sürecindeki vergi, resim ve harçlar ile diğer giderlerin kimin tarafından

ödeneceği.
g) Sözleşme konusu iş kapsamında montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, ye-

dek parça gibi destek hizmetlerinin kapsamı varsa bunlara ait şartlar.
ğ) Paydaşın ve paydaşın işçileri veya görevlendireceği program sorumlularının işyurt-

larında bulunmasına yönelik koşullar ve çalışma şartları.
h) İş programının düzenlenmesine ilişkin genel belirlemeler.
ı) Varsa kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ilişkin şartlar.
i) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
j) İşin yapılma yeri, işyerini teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
k) Gecikme halinde alınacak cezalar.
l) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırı-

lacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
m) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
n) Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması

ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
o) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
ö) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
p) Paydaşın sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumluluklar.
r) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler.
s) Anlaşmazlıkların çözümü ile diğer hususlar.
Sözleşmede değişiklik ve ek düzenlemeler yapılması
MADDE 37 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra Kurum ile paydaşın karşılıklı olarak

anlaşması ve Kurulun onaylaması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümle-
rinde değişiklik ya da ek düzenleme yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yerlerinde değişiklik yapılabilir.
b) Sözleşme süresi, mevcut sürenin yüzde yirmisini aşmamak üzere uzatılabilir.
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c) Sözleşme sürecinde hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek kazandırma amacıyla
yeni çalışmalar ve bu çalışmalara dair şartlar belirlenebilir.

Paydaşın ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti ile diğer
durumlar

MADDE 38 – (1) Paydaşın ölümü, iflası, ağır hastalığı, terör örgütleriyle bağlantısı
veya ilişkisinin belirlenmesi, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti
hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Paydaşın ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere
göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı
şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere Kurumun uygun görmesi halinde, ölüm tarihini iz-
leyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı
vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti nedeni
ile paydaşın taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün
içinde paydaşın teklif edeceği ve Kurumun kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi koşuluyla
taahhüde devam edilebilir. Ancak, paydaşın kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda
olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci
tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanamaması halinde, sözleşme feshedilerek kesin
teminatı gelir kaydedilir. Ancak ağır hastalık nedeniyle sözleşmenin tasfiye edilmesi durumun-
da kesin teminat iade edilir.

c) Paydaşın terör örgütü veya örgütleriyle ilişkisi olduğunun belirlenmesi halinde söz-
leşme feshedilerek kesin teminatı gelir kaydedilir.

(2) Sözleşme yapıldıktan sonra paydaş hakkında konkordato ilan edilmesi veya payda-
şın iflas etmesi halinde sözleşme genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Kurumun sözleşmeyi feshetmesi
MADDE 39 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:
a) Paydaşın, taahhüdünü program dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

yerine getirmemesi halinde, Kurumun en az yirmi gün süre vererek, nedenleri açıkça belirtilen
ihtarına rağmen, aynı durumu devam ettirmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında paydaşın yasak fiil veya davranışlarda bulun-
duğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat gelir kay-
dedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmenin uygulanması sürecinde yasak fiil ve davranışlar
MADDE 40 – (1) Sözleşmenin uygulanması sürecinde aşağıda belirtilen fiil veya dav-

ranışlarda bulunmak yasaktır:
a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap ve rüşvet suretiyle

veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.
c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında; hileli malzeme, araç veya

usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapılmasına
neden olmak.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruma ve İşyurdu Müdürlüğüne zarar vermek.
d) Bilgi ve deneyimini Kurumun ve İşyurdu Müdürlüğünün zararına kullanmak.
e) Mücbir sebepler dışında, program dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

taahhüdünü yerine getirmemek.
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f) Paydaş tarafından gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin ifşa edilmesi, kendilerinin
veya üçüncü şahısların yararına kullanmaları.

g) Sözleşmeyi açık veya gizli olarak devretmek.
Paydaşların ve kamu görevlilerinin ceza sorumluluğu
MADDE 41 – (1) Ortak üretim ve işbirliği sözleşmesi tamamlandıktan sonra tespit

edilmiş olsa dahi, paydaşın sözleşmeye konu işle ilgili 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk
Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil ve davranışları hakkında ceza kovuşturması yapılmak
üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(2) Sözleşmenin uygulanma süreci aşamasında görev alan personelin görevlerini kanunî
gereklere uygun ve tarafsızlıkla yerine getirmediklerinin, taraflardan birinin zararına yol açacak
ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, ilgililer hakkında ilgili mev-
zuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre
haklarında ceza kovuşturması yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları
zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerinden tazmin ettirilir.

Paydaşa yapılacak gelir aktarımı
MADDE 42 – (1) Paydaşa yapılacak gelir aktarımında sözleşmedeki gelir bölüşümüne

ilişkin kriteler ile program kapsamındaki giderler dikkate alınır. Ancak hiçbir şekilde Kurumun
gelir tutarı program kapsamında istihdam edilen hükümlü ve tutuklulara ödenecek ücret öde-
meleri ile sosyal güvenlik giderleri ve Kurumca üretim için yapılan diğer giderler toplamından
az olamaz.

(2) Ortak üretim ve işbirliği kapsamında elde edilen gelirden paydaşa yapılacak aktarma
aylık hakedişler halinde yapılır. Katma Değer Vergisi hariç toplam brüt satış gelirinden, söz-
leşmede Kurumca toplam gelirden tahsil edileceği belirtilen giderler düşüldükten sonra, gelir
aktarım kriterine tekabül eden tutar ilgilinin hesabına aktarılır. Bu gelir aktarması öncesinde
paydaş, vergi dairelerine 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş bor-
cunun bulunmadığı ve sosyal güvenlik borcu olmadığına dair belgeleri Kuruma sunmak zo-
rundadır.

(3) Program kapsamında farklı işyurtlarının bulunması durumunda her işyurdundaki
faaliyetler kapsamında ayrı ayrı gelir aktarımı yapılabilir. Paydaşın iş ortaklığı olması halinde
iş ortaklığınca müşterek açılanan hesaba gelir aktarımı yapılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Kazandırmaya Yönelik Çalışmalar ve Kontrol İşlemleri

Mesleki eğitim kurslarının açılması
MADDE 43 – (1) Paydaş, sözleşmede belirtilmiş ise program sürecinde belli sayıda

mesleki eğitim kursu açmak zorundadır. Bu çerçevede hazırlanan eğitim programı Kurumun
onayına sunulur. Sözleşmede yer almamasına rağmen tarafların anlaşması halinde mesleki eği-
tim programı düzenlenebilir.

(2) Kursiyerlere ücret ödenecekse, kursiyerlerce alınan toplam ders saati esas alınarak
ödeme yapılır. Günlük eğitime tam olarak katılmayan kursiyerlere katılmadığı günler için öde-
me yapılmaz. İŞKUR tarafından kursiyerlere yapılacak ödemeler söz konusu ise ilgili mevzuat
hükümleri esas alınır. Zorunlu eğitim malzemelerine ilişkin giderler paydaş tarafından karşı-
lanır.

(3) Kurs ve eğitim çalışmalarına ilişkin uzaktan eğitim modülleri hazırlanabilir. Bu mo-
düllere yönelik çalışmalar taraflarca ortaklaşa yürütülür. Eğitim çalışmalarının elektronik or-
tamda gerçekleşmesi halinde taraflar gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdürler.

(4) Eğitim programı katılımcılarına, katıldıkları programa ilişkin bilgileri gösterir Eği-
tim Programı Sertifikası verilir.
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(5) Mesleki eğitim programına ilişkin denetimler, programın her aşamasında Kurumca
görevlendirilen personel veya komisyonca yapılır. Denetimlere ilişkin raporlar Kuruma ve ilgili
İşyurdu Müdürlüğüne sunulur.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile alınacak tedbirler
MADDE 44 – (1) Paydaş, program kapsamında çalışanlara ilgili mevzuat çerçevesinde

iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
(2) Paydaş, program kapsamında istihdam edilecek kişinin fiilen çalışmaya başlamadan

önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda
öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

(3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulan-
ması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalış-
maya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli
çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir.

(5) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan
önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(6) Eğitimin verimli olması için, eğitime katılacakların ihtiyacı olan konuların seçil-
mesine özen gösterilir. Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik ve uygulamalı
olarak düzenlenir.

(7) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında
saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgelerde, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev un-
vanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin ta-
rihi yer alır. İşyeri dışındaki bir kurum tarafından eğitim verilmesi durumunda bu kurumun un-
vanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

(8) Paydaş, program çerçevesinde işyurtlarında yapılacak çalışmalar ve değişikliklerle
ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler
de dahil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu dona-
nımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı
ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağla-
mak için Kuruma yazılı önerilerde bulunabilir.

Sözleşme süreci ve program sorumlusu
MADDE 45 – (1) Başkanlık tarafından her program için unvan farkı olmaksızın yeterli

sayıda asil ve yedek kurum personelini fiilen çalışmak üzere program sorumlusu olarak gö-
revlendirir. Program sorumlusu;

a) Programı, her safhasında incelemek, değerlendirmek, yönetmek, gerekli bilgi ve bel-
geleri almak,

b) Program dosyasını, programla ilgili evrak ve belgeleri, sözlü-yazılı müracaat ve şi-
kâyetleri incelemek,

c) Ortaya çıkabilecek olumsuzlukları gerektiğinde yerinde tahkik ve tetkik etmek,
ç) Olumsuzlukların ve sorunların giderilip giderilmediğini takip etmek, giderilememesi

durumunda, derhal gerekli işlemleri başlatmak, olumsuzluklar ve sorunları gerektiğinde ilgili-
lere iletmek,

d) Sorumlu olduğu programı, program süresince en az üç ayda bir kez olmak üzere zi-
yaret etmek,

e) Program ile ilgili kaydedilen gelişmelerin ve varsa sorunların yer aldığı raporları ha-
zırlayıp Kuruma sunmak,
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f) Paydaşın, sözleşme ve ilgili mevzuatta belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirip
getirmediklerini kontrol etmek,

g) Başkanlıkça Kurula sunulmak üzere yürütülen projelere ilişkin yıllık raporların ha-
zırlanması,

ile yükümlüdür.
Kontrol komisyonunun kuruluşu ve çalışması
MADDE 46 – (1) Program kapsamında paydaşın yükümlülüklerini yerine getirip ge-

tirmediğinin incelenmesi ve paydaşa yapılacak gelir aktarımına yönelik belgelerin düzenlen-
mesi için en az üç kişi ile kontrol heyeti oluşturulur. Hizmetin önemi ve özelliği dikkate alınarak
komisyonun üye sayısı, toplam sayı tek olmak üzere yeteri kadar arttırılabilir. Kontrol teşkilatı
eksiksiz olarak görev yapar ve kararlarını salt çoğunlukla alır. Kararlarda çekimser kalınamaz.
Çoğunluk kararına karşı olanlar, karşı olma nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zo-
rundadır.

(2) Programın farklı işyurtlarında yürütülmesi durumunda her işyurdu için ayrı kontrol
komisyonu kurulabilir.

(3) Kontrol komisyonunun teşkili üzerine, program sürecindeki ilgili birim ve personel
programa ilişkin gelir aktarımına dayanak teşkil edecek belgelerin onaylı bir suretini en kısa
sürede kontrol teşkilatına vermek zorundadır.

Kurumun sorumlulukları ve hakları
MADDE 47 – (1) Kurum sözleşmede belirlenen yükümlülükler ile mesleki program

kapsamında istihdam edilecek hükümlü ve tutukluları sağlamakla sorumludur.
(2) Proje sözleşmesinde yer alan çalışmaların mücbir sebepler hariç, tam ve eksiksiz

olarak zamanında yerine getirilmesi için etkin bir kontrol sistemi yürütülerek işbirliği sağla-
nır.

Bildirim ve tebligat esasları
MADDE 48 – (1) Bildirim ve tebligatlar aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:
a) İmza karşılığı elden.
b) İadeli taahhütlü mektupla.
c) Elektronik ortamda.
ç) Faksla.
(2) Elektronik haberleşmede kullanılacak araçlar ile bunların teknik özellikleri, yaygın

olarak kullanılan haberleşme ve bilgi teknolojisi ürünleri ile uyumlu ve kolay erişilebilir olmalı
ve eşit muamele ilkesini sağlamalıdır.

(3) Her türlü bilgi alışverişi ile bilginin muhafazasında; verilerin bütünlüğü ile tekliflerin
ve başvuru belgelerinin gizliliğinin sağlanması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/1/2011 tarihli ve

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel

Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin 27 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık iş-

letmeler veya bu işletmelere ait “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelere ilave olarak

planlanan alan artışları,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2 listesinin 49 uncu maddesinin (a) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“a) Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer almayanlar),”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/9/1961 tarihli ve 10899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı

Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 288 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 288 – Erbaş ve erlerin kıta, karargâh ve askeri kurumlara katılış ve ayrılışla-

rında genel sağlık muayeneleri yapılır. Bu muayeneler; ilk altı aylık devrede üç ayda bir, bundan

sonraki devrede altı ayda bir olmak üzere tekrarlanır. Muayenelerin sonuçları, sağlık fişlerine

kaydedilir. Bu muayenelerde göz önünde bulunacak noktalar, anamnez ve fizik muayene ile

birlikte; ağız ve diş muayenesi ve kan grupları tayinidir. Bunlar ilk aylık muayenelerde tekem-

mül ettirilerek, sağlık fişlerine yazılmış olacaktır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

25/11/2014 29186

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 9/2/2016 29619

2- 26/5/2017 30077
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN 

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hiz-

met gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Baş-

kanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları dü-

zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tabi olarak görev ya-

panlardan görevde yükselme suretiyle asaleten atanacaklar ile unvan değişikliği mahiyetindeki

asaleten atanacak personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve

Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi,

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sa-

yılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler

çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

c) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da

grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

ç) Başkan: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanını,

d) Başkanlık: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

e) Görev unvanı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görev grupları içinde be-

lirtilen görev unvanlarını,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen üst görevlere aynı veya başka hizmet

sınıflarından yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme suretiyle atanacakların tabi tutulacak-

ları yazılı ve sözlü sınavı,
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ğ) Görev grupları: Aynı düzey görevler ile benzer görevlerin yer aldığı grupları,

h) Unvan değişikliği: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu

ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim

sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sına-

vı,

i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi

hükümleri esas alınarak hesaplanan süreleri,

j) Sınav kurulu :  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Görevde Yükselme

ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine

tabi gruplar ile kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube Müdürü, 

2) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar İşletmeni, Memur, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, İşaret

Dili Tercümanı.

d) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Dağıtıcı, Aşçı, Teknisyen Yardımcısı.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar: Avukat, Mühendis, Mimar, Matematikçi, Biolog,

Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, Programcı, Tekniker, Teknisyen, Hemşire.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle ata-

nabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen

toplam hizmet süresi şartını taşımak,

b) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,
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c) İlan edilen kadro için öngörülen şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç

olmak üzere, Başkanlıkta en az altı aydır çalışıyor olmak gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan unvanlara yapılacak ata-

malarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Başkanlıkta en az altı ay hizmeti bulunmak,

b) Şube Müdürü  kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Şef, Uzman, Çözümleyici, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Sekreter, İşaret

Dili Tercümanı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Programcı, Mühendis, Mimar, Avukat, Kim-

yager, İstatistikçi, Matematikçi, Tekniker, Biolog, Fizikçi  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte,

toplam sekiz yıl hizmeti bulunmak,

c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Memur, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

İşaret Dili Tercümanı, Teknisyen,  Tekniker, Şoför  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte toplam

en az altı ay  hizmeti bulunmak,

ç) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,

2) Başkanlıkta Şef, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Sekreter, İşaret Dili Tercümanı, Tek-

nisyen,  Tekniker, Şoför, Koruma ve Güvenlik Görevlisi  kadrolarında ayrı ayrı veya birlikte

toplam en az altı ay  hizmeti bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak,

3) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya bir-

likte toplam en az altı ay   hizmeti bulunmak,

e) Memur, Sekreter  kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya bir-

likte toplam en az altı ay  hizmeti bulunmak,

f) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Başkanlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan

alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

3) Başkanlıkta Programcı kadrosunda en az altı ay    hizmeti bulunmak,

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,
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2) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya  bir-

likte toplam en az altı ay   hizmeti bulunmak,

3) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen

şartları taşımak,

ğ) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

2) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya bir-

likte toplam en az altı ay hizmeti bulunmak,

3) En az altı yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

h) İşaret Dili Tercümanı Kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okullardan mezun olmak,

2) Milli Eğitim Bakanlığı izinli kurslar veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzen-

lenen işaret dili öğretici ve tercüman eğitimi programlarına katılarak kurs bitirme belgesi almış

olmak veya Türk İşaret Dili Tercümanlık Sertifikasına sahip olmak,

3) Başkanlıkta Aşçı, Dağıtıcı ve Teknisyen Yardımcısı kadrolarında ayrı ayrı veya bir-

likte toplam en az altı ay hizmeti bulunmak.

Unvan değişikliği sınavına tabi olan kadrolara atanacaklarda aranacak genel ve

özel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için yapılacak yazılı

ve sözlü sınavlarda başarılı  ve Başkanlıkta çalışıyor olmak şartı aranır.

(2) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Mühendis, Mimar, Matematikçi, Biolog, Kimyager, Fizikçi, İstatistikçi, kadrolarına

atanabilmek için;

1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğrenim kurumlarının ilgili bölümlerinden me-

zun olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak ya da yükseköğrenim kurumlarının

iki yıllık Bilgisayar Programcılığı bölümlerinden mezun olmak,

2) Başkanlıkça belirlenecek en az iki bilgisayar dilini bildiğini mezun olduğu okuldan

alacağı belge veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurs sertifikası ile belgelemek,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik yüksekokul mezunu olmak,

d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

1) Yükseköğrenim kurumlarının veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü me-

zunu olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren okullardan mezun olmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Sınav kurulu

MADDE 9 – (1) Sınav kurulu, Başkan tarafından belirlenecek Başkan Yardımcısı baş-
kanlığında, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ve en az Daire Başkanı
düzeyinde olmak üzere beş asıl, üç yedek üyeden oluşur.

(2) Sınav Kurulu, üye tamsayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser
oy kullanılamaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına, sınav kurulunun başkan ve üye-
lerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının
tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine
yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Kurulun sekreterya hizmetleri İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Baş-
kanlığınca yürütülür.

(5) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına
alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç  öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla
daha düşük seviyede olamazlar.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Sınavların yapılmasına ilişkin işleri yürütmek,
b) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları  inceleyerek karara bağlamak,
c) Sınava ilişkin diğer işlemleri yürütmek.
Boş kadroların ilanı

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak
kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, birimi ve yazılı sınava katılacaklarda aranacak şartlar
ile başvurunun yapılacağı yer ve başvurunun yapılacağı son tarih, görevde yükselme veya un-
van değişikliği sınavının yeri, tarihi, sınav konuları ve diğer hususlar yazılı sınav tarihinden
itibaren en az bir ay önce Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan ni-
telikleri taşıyan Başkanlık personeli, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sa-
dece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar
dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan Başkanlık perso-
neli de başvurabilir.

(3) Aday memur statüsünde bulunanlar, sınavlara başvuruda bulunamazlar. Unvan de-
ğişikliği sınavına katılacaklarda, Başkanlıkta ya da öğrenim durumlarıyla ilgisi bulunmayan
görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

Başvuru ve sınava alınma

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin duyuru
üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birimleri vasıtasıyla İnsan Kaynakları ve Destek
Hizmetleri Dairesi Başkanlığına iletilir. Anılan Daire Başkanlığı tarafından uygun görülmesi
halinde başvurular elektronik ortamda alınabilir. Aday memurlar ile diğer kamu kurum ve ku-
ruluşların personeli başvuruda bulunamazlar.
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(2) Yapılan başvurular İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tara-

fından incelenir. Aranan şartları taşıyan ve yazılı sınava girmeye hak kazananlar Başkanlığın

internet sitesinde ilan edilir.

Sınav şartı

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların

yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, Başkanlık tarafından belirlenecek

görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Başkanlık tarafından ya-

pılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Başkanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama

yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda olmak üzere Başkanlık tarafından yapılır.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış

puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edi-

len kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan

personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakatı, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puan-

ların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz

üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Adayların aldığı puanlar ayrı ayrı tutanağa

geçirilir. Bunun dışında sözlü sınavla ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş

kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü

sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın internet

sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı puanlarının eşit

olması halinde, hizmet süresi fazla olanlar tercih edilir. Hizmet sürelerinin eşit olması duru-

munda ise daha üst öğrenimi bitirmiş olanlar tercih edilir.  Daha üst öğrenimi bitirmiş olanların

eşit olması halinde, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilir.

Sayfa : 46                               RESMÎ GAZETE                             14 Haziran 2018 – Sayı : 30451



(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen,

ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı

kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak

belirlenebilir.

Sınavın ertelenmesi ve geçersiz sayılması

MADDE 17 – (1) Aşağıdaki durumlarda sınav geçersiz sayılır:

a) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav ka-

ğıtlarına belirtici işaretler koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla

sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

hükümlerine göre işlem yapılır.

b) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde,

ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu hususta bir tutanak düzenlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

hükümlerine göre işlem yapılır.

c) Yazılı ve sözlü sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş

sayılırlar.

(2) Yazılı sınav öngörülemeyen ve beklenmeyen haller, doğal afetler veya soruların sı-

nav öncesi çalındığının tespiti halinde Sınav Kurulunca ertelenebilir veya iptal edilebilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları, Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlgililer, ilan tarihinden itibaren yedi işgünü içerisinde yazılı sınav sonuçlarına itiraz

edebilir. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak

itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir. İtiraz başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihin-

den itibaren en geç bir ay içinde yazılı olarak cevap verilir. İtiraz sonucunda sınav kurulunca

hatalı olduğuna hükmedilen sorular iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

(3) İlgililer sözlü sınavın bitimini müteakip ilan edilen nihai sınav sonucuna ilan tari-

hinden itibaren yedi işgünü içerisinde itiraz edebilir. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri

Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları Sınav Kurulunca incelenir. İtiraz

başvurusuna ilişkin ilgiliye başvuru tarihinden itibaren en geç on işgünü içinde yazılı olarak

cevap verilir.

Sınavı kazananların atanması ve sınav belgelerinin saklanması

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında en yüksek pu-

andan başlamak üzere başarılı olanların boş kadrolara atanması, başarı sıralaması listesinin ke-

sinleşmesini müteakip başarı sırasına göre iki ay içinde yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple

atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlan-

maması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
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b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya

da başka bir kuruma naklen atanma, 

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten

itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava

ilişkin duyuruya kadar, Başkanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıra-

lamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılma-

yanlar ile başarısız olanlar veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya

kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı

unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara

tabidir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarı sırasına göre

ataması yapılanlardan, geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

(5) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olarak ataması yapı-

lanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine

kadar, dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı süreci sonuçlanana kadar İnsan Kaynakları

ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler ve naklen atamalar

MADDE 20 – (1) Görev grupları arasındaki geçişler ve naklen atamalar aşağıdaki esas-

lar çerçevesinde yapılır:

a) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara ge-

çişler görevde yükselme sınavına tabidir.

b) Aynı ana görev grubunun alt görev grubunda yer alanlar, aynı alt görev grubunun

kendi içinde kalmak ve atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydıyla, görevde

yükselme sınavına tabi tutulmadan diğer görevlere atanabilirler.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen

unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, bu Yönetmeliğin aynı ana

görev gruplarında veya alt görev grubu içinde sayılan unvanları ihraz etmiş olanlar, aynı unvana

veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara söz ko-

nusu unvanlar için aranan öğrenim şartına ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli belgelere

sahip olunması kaydıyla genel hükümlere göre naklen atama yapılabilir.

d) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa

tabi görevlere atanmalarında, ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim

durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olum-

lu görüşü dikkate alınır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, un-

van değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
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(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, ata-

nılacak görev için aranan ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine

göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını

taşımaları ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli belgelere sahip bulunmaları kaydıyla uz-

man veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda sınav şartı aran-

maz.

(4) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro ve pozisyonlarına sı-

navsız genel hükümlere göre atama yapılabilir.

Açıktan atamalar

MADDE 21 – (1) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavı

MADDE 22 – (1) Başkanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapa-

bilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının engel durumlarına uygun olarak yapılabil-

mesi için gerekli tedbirleri alır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 23 – (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu ve atanma şartlarını taşımadığı

anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların ata-

ma onayları iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 24 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi uyarınca

Başkanlığa ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 15/3/1999 tarihli ve

99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygu-

lanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 11/10/2011 tarihli ve 28081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölç-

me, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Deği-

şikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişik-

liği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/4/1999 tarihinde

Başkanlıkta görevde bulunanlardan iki yıllık yüksek öğrenim görenler, diğer şartlara sahip ol-

dukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek

öğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 11)

MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat
Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünde yer alan “IV. Amme Ala-
caklarında Rüçhan Hakkı” başlıklı bölümünün;

a) (1) numaralı alt bölümünün ikinci paragrafının ikinci cümlesi “Ayrıca, maddede amme
alacaklarından önce tesis edilmiş olan rehnin amme alacaklarının önceliğine etkisi hakkında
özel düzenlemeler yapılmıştır.” şeklinde değiştirilmiştir.

b) (2) numaralı alt bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki (3) numaralı alt bölüm
eklenmiş ve diğer bölüm numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

“3. 6183 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 28/2/2018
tarihli ve 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanunun 47 nci maddesiyle “Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün
aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacak-
lardan sonra gelir.” şeklini almıştır.

Yapılan bu değişiklik sonrasında malın aynından doğan amme alacaklarının genel büt-
çeye gelir kaydedilip kaydedilmediği, bu alacaklar nedeniyle haciz tatbik edilip edilmediği hu-
susları da dikkate alınarak öncelik hakkının belirlenmesi gerekmektedir.

Buna göre,
a) Malın aynından doğan alacağın genel bütçe geliri olması ve amme alacağı için haciz

tatbik edilmiş olması halinde söz konusu amme alacağı;
- mal üzerindeki rehin şerhi ilk sırada ise Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının

ikinci cümlesi gereğince rehinden sonra gelmek üzere öncelik hakkına sahip olacaktır.
- mal üzerindeki rehin şerhinin ilk sırada olmaması halinde, Kanunun 21 inci madde-

sinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince, ilk sırada yer alan üçüncü şahsın haczine iştirak
edecektir.

b) Malın aynından doğan alacağın genel bütçe geliri olmasına rağmen bu alacak için
haciz tatbik edilmemiş olması durumunda söz konusu amme alacağı Kanunun 21 inci madde-
sinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi gereğince rehinden sonra gelmek üzere öncelik hakkına
sahip olacaktır.

c) Malın aynından doğan alacağın emlak vergisi gibi genel bütçe geliri olmaması ha-
linde bu alacağın rehinden önceki hacze iştirak hakkı bulunmamaktadır. Bu alacak için rehinden
önce haciz tatbik edilmemiş olması durumunda rehinden sonra öncelikli alacak olarak dikkate
alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, 21 inci maddenin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yapılan ve malın
aynından doğan amme alacaklarının öncelik hakkını etkileyen bu değişiklik, rehnin varlığı ha-
linde dikkate alınacak olup, rehnin bulunmadığı hallerde aynından doğan amme alacakları her
halükarda öncelikli alacak olarak dikkate alınacaktır. Dolayısıyla, malın satış bedelinden ilk
sırada yer alan üçüncü şahsın haczinden önce aynından doğan amme alacaklarına pay ayrıla-
caktır.”
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MADDE 2 – Aynı Tebliğin Birinci Kısım, İkinci Bölüm “VIII. Limited Şirketlerin Amme

Borçları” başlıklı bölümünün (3) numaralı alt bölümünün altıncı paragrafının son cümlesi “Bu

durumda ortaklık payının devredildiği tarih olarak; devrin ortaklar genel kurulu tarafından

onaylanmış veya onaylanmış sayılması halinde onay tarihinin, şirket sözleşmesinde ortaklık

payının devri için ortaklar genel kurulu onayının aranmadığı durumlarda noter tasdikli devir

sözleşmesi tarihinin esas alınması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Birinci Bölüm “VI- Haciz” başlıklı bölümü-

nün “2. Mal varlığı araştırması” başlıklı alt bölümünde yer alan (b) bölümünün onuncu para-

grafının sonuna “2918 sayılı Kanunun Ek 18 inci maddesine göre araç sicilinin Türkiye Noterler

Birliğince tutulmaya başlanılması halinde, araçlara ilişkin yapılacak malvarlığı araştırması iş-

lemleri buna göre sürdürülecektir.” cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, Birinci Bölüm “XI- Haczedilen Malların Pa-

raya Çevrilmesi” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere “XII- Bazı Hallerde Haczin Kaldırıl-

ması” başlıklı aşağıdaki bölüm eklenmiş ve sonraki bölüm başlığının numarası buna göre te-

selsül ettirilmiştir.

“XII- Bazı Hallerde Haczin Kaldırılması

1. 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesiyle 6183 sayılı Kanuna

“Bazı hallerde haczin kaldırılması” başlıklı 74/A maddesi eklenmiş ve madde 1/4/2018 tari-

hinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Madde ile Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince amme alacağına karşılık hacze-

dilmiş olan mallar üzerindeki haczin, maddede sayılan şartların sağlanması halinde, kaldırıl-

masına imkan sağlanmaktadır.

2. Anılan maddeye göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairesince mahcuz mal üze-

rindeki haczin kaldırılması için;

a) İlk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine borçlunun (malın üçüncü şahsa ait olması

halinde borçlu veya üçüncü şahsın) yazılı olarak müracaatta bulunması,

b) Mahcuz malın 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) nu-

maralı bendinde sayılan menkul ve gayrimenkul mallardan olması,

c) Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dai-

resine ödenmesi,

ç) Mahcuz mala ilişkin takip masraflarının ayrıca ödenmesi,

d) Hacze karşı dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi,

gerekmektedir.

Örnek 1- Borçlunun Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Ostim ve Yeğenbey ile

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığına bağlı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairelerine olan

borçlarından dolayı sahip olduğu gayrimenkul üç vergi dairesince de haczedilmiştir. İlk haciz

Ostim Vergi Dairesince tatbik edilmiştir. Buna göre, madde hükmünden yararlanmak isteyen

borçlunun Ostim Vergi Dairesine başvuruda bulunması gerekmektedir.

3. 6183 sayılı Kanunun 74/A maddesinde haczedilen malın değer tespitinin 6183 sayılı

Kanun hükümlerine göre yapılacağı düzenlenmiştir.
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Buna göre, haczedilen mala karşılık ödenecek tutarın tahsil dairesince belirlenebilmesi

için öncelikle 6183 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre değer tespitinin yapılması gerek-

mektedir. Ancak, 74/A maddesine istinaden haczi kaldırılacak menkul mallar için yapılacak

değer tespiti sırasında tahsil dairesince her halükarda bilirkişiye değer biçtirilecektir.

4. Madde kapsamında haczin kaldırılabilmesi için mahcuz mala biçilen değer ile %10

fazlasının ve hacizli mala ilişkin yapılan takip masraflarının ilk sırada haciz tatbik eden tahsil

dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, mahcuz mal üzerinde haczi bulunan diğer tahsil dairelerinin yapmış olduğu ta-

kip masraflarının da tahsil edilmesi gerektiğinden, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesince

ilgili dairelerden gerekli bilgi temin edilecektir.

5. 6183 sayılı Kanunun 74/A maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde

“2. Mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlasının, ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesine

ödenmesi (Şu kadar ki, madde kapsamında ödenecek tutar, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil

dairelerine olan ödeme zamanı gelmiş, tecil edilmiş veya muacceliyet kesbetmiş borçların top-

lamından fazla olamaz.).” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde, 74/A maddesi kapsamında yapılacak tahsilat, amme borçlu-

sunun Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine olan;

- ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş,

- tecil edilmiş (6183 sayılı Kanun veya özel kanunlar kapsamında tecil edilmiş),

- muaccel hale gelmiş,

borçlarının toplamından fazla olamaz.

Bu çerçevede, ilk haczi tatbik eden tahsil dairesinin borçlunun bağlı olduğu tüm tahsil

dairelerinden madde kapsamındaki borçlara ve takip masraflarına ilişkin bilgileri temin etmesi

ve borçludan tahsil edilmesi gereken tutarı buna göre belirlemesi gerekmektedir. Dolayısıyla,

mahcuz mala biçilen değer ile %10 fazlası borçlu tarafından ödenmesi gereken azami tutarı

(takip masrafları hariç) ifade ettiğinden, amme alacağı toplamının bu tutardan az olması halinde

borçludan amme alacağı ile varsa takip masrafı kadar ödemede bulunması talep edilecektir.

6183 sayılı Kanunun 74/A maddesi kapsamında tahsil dairesine gerekli ödeme yapıl-

dıktan sonra, mal üzerindeki hacizler kaldırılacaktır. Mahcuz mala birden fazla tahsil dairesince

haciz tatbik edilmiş olması durumunda, ilk haczi tatbik eden tahsil dairesinin bildirimi üzerine

diğer dairelerce de hacizler kaldırılacaktır.

Örnek 2- Örnek 1’deki borçlunun Ostim Vergi Dairesine 150.000,- lira, Yeğenbey Vergi

Dairesine 30.000,- lira, Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine 15.000,- lira vadesi geçmiş

borcu bulunmaktadır. Hacizli gayrimenkule 6183 sayılı Kanunun 91 inci maddesine göre takdir

edilen değer 160.000,- liradır. Mahcuz mala ilişkin yapılan takip masrafı 2.000,- liradır. Borç-

lunun madde kapsamında 160.000,- lira ve %10 fazlası olan 16.000,- lira ile 2.000,- lira takip

masrafı toplamı 178.000,- lirayı Ostim Vergi Dairesine ödemesini müteakip Ostim Vergi Dairesi

ve bu dairenin bildirimi üzerine diğer vergi daireleri hacizleri kaldıracaktır. Ancak, borçlunun

diğer malları üzerindeki vergi dairesi hacizlerinin amme alacakları tamamen tahsil edilmedikçe

kalkmayacağı tabiidir.
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6. 6183 sayılı Kanunun 74/A maddesi ile yapılan düzenleme, rızaen ödeme esasına da-

yalı olarak mahcuz mal üzerindeki Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tatbik edilen

hacizlerin kaldırılmasına imkan verdiğinden, mahcuz mal üzerinde Maliye Bakanlığına bağlı

tahsil daireleri tarafından tatbik edilen hacizler dışında başkaca takyidat bulunması, borçlunun

madde hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmemektedir.

Buna göre, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından tatbik edilen hacizler

madde kapsamında yapılacak tahsilatı müteakip kaldırılacak ancak, bulunması halinde diğer

takyidatlar hakkında bu maddenin bir etkisi olmayacaktır. Dolayısıyla, madde kapsamında ya-

pılan tahsilatların yine maddede düzenlenen alacaklar dışında herhangi bir kişi veya kurum

alacağına mahsubu söz konusu değildir.

7. 6183 sayılı Kanunun 74/A maddesinin beşinci fıkrasında “Tahsil edilen paralar, söz

konusu malın aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı fer’i alacaklar ile

vergi cezalarına, mahcuz mala haciz tatbik etmiş dairelerin sırasıyla; takip konusu olan, muaccel

hale gelmiş bulunan, ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edilmiş bu-

lunan alacaklarına, haciz sırasına göre mahsup edildikten sonra haciz tatbik etmemiş dairelerin

bu fıkrada belirtilen alacaklarına garameten taksim edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Fıkra hükmüne göre, hacizli menkul veya gayrimenkul mala karşılık tahsil edilen tu-

tardan takip masrafları düşüldükten sonra kalan tutardan varsa haczi kaldırılan mala ilişkin

motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye bağlı fer’i alacaklar ile vergi cezalarına pay ayrılacaktır.

Kalan tutar haciz tatbik etmiş daireler arasında haciz sırasına göre dağıtılacaktır. İlk

haczi tatbik eden dairenin sırasıyla; takip konusu olan, muaccel hale gelmiş bulunan, ödeme

zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edilmiş bulunan alacaklarına pay ayrıl-

dıktan sonra kalan tutardan aynı usullere göre haciz tatbik etmiş diğer dairelerin alacaklarına

pay ayrılacaktır.

Bu şekilde pay ayrıldıktan sonra kalan tutar, haciz tatbik etmemiş tahsil dairelerinin

muaccel hale gelmiş bulunan, ödeme zamanı gelmiş henüz vadesi geçmemiş olan ve tecil edil-

miş bulunan alacaklarına garamaten taksim edilecektir.

Söz konusu dağıtım işlemleri mal üzerine Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri ara-

sında ilk sırada haciz tatbik eden tahsil dairesince yapılacaktır.

Örnek 3- Örnek 1’deki borçlu tarafından Ostim Vergi Dairesine ödenen 178.000,- li-

ralık tutardan sırasıyla;

- Takip masraflarına karşılık 2.000,- lira,

- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri arasında ilk sırada haciz tatbik eden Ostim

Vergi Dairesinin alacağına karşılık 150.000,- lira,

- İkinci sırada motorlu taşıtlar vergisi için haciz tatbik eden Yeğenbey Vergi Dairesinin

30.000,- lira alacağına karşılık 26.000,- lira,

mahsup edilecektir.

Yeğenbey Vergi Dairesinin alacağının tamamına karşılık tahsilat yapılmamış, Yeditepe

Veraset ve Harçlar Vergi Dairesine de herhangi bir pay ayrılmamış olmasına rağmen bu vergi

dairelerince de hacizler kaldırılacaktır. Ancak, bu alacakların anılan vergi dairelerince takip ve

tahsiline devam edileceği tabiidir.
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Diğer taraftan, örnek olaydaki mahcuz malın taşıt olması durumunda, Yeğenbey Vergi

Dairesince ilk sırada haciz tatbik edilmemesine rağmen, borçludan tahsil edilen tutardan takip

masraflarına pay ayrıldıktan sonra malın aynından doğan motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye

bağlı fer’i alacaklar ile vergi cezalarına pay ayrılacaktır. Maddede yer alan öncelik hükmü

malın aynından doğan alacağı olan vergi dairelerince haciz tatbik edilmemiş olması halinde

de uygulanacaktır.

8. 6183 sayılı Kanunun 74/A maddesi kapsamında haczin kaldırılması halinde aynı ma-

la, haczin kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay müddetle Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairele-

rince haciz tatbik edilmeyecektir. Ancak, 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi çerçevesinde

ihtiyati haciz tatbiki gerektiren hallerde, bu mala ihtiyati haciz tatbik edilmesi mümkündür.

Amme borçlusu lehine üçüncü şahıslar tarafından teminat olarak gösterilen mal üze-

rindeki haczin 74/A maddesi kapsamında kaldırılması halinde, üçüncü şahsın amme borçla-

rından dolayı bu malına tahsil dairelerince üç aylık süre sınırlaması olmaksızın haciz tatbik

edilebilecektir.

9. 6183 sayılı Kanunun 74/A maddesi hükmünden yararlanılabilmesi için hacze ilişkin

olarak dava açılmaması, açılmış davalardan vazgeçilmesi ve kanun yollarına başvurulmaması,

başvurulmuşsa vazgeçilmesi şart olduğundan, amme borçlusunun veya malı teminat olarak

gösteren üçüncü şahsın, açmış oldukları davalardan ve/veya kanun yollarından feragat ettikle-

rine ilişkin dilekçeyi ilgili mahkemesine vermeleri ve feragatlerine ilişkin belgeyi ilk sırada

haczi tatbik eden tahsil dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlk sırada haciz tatbik etmiş olan tahsil dairesince; feragate konu olacak davaların tespiti

için mahcuz mala haciz tatbik etmiş olan diğer tahsil dairelerinden haciz işlemlerine karşı dava

açılıp açılmadığı araştırılacak, açılmış davalardan feragate ilişkin belgeler temin edildikten

sonra belgelerin örneği ilgili tahsil dairelerine gönderilecektir. Hacze ilişkin açılmış davalardan

vazgeçilmemesi halinde madde hükmünden yararlanılamayacaktır.

Ayrıca, 74/A maddesinde, maddeden yararlanmak üzere başvuruda bulunarak hacze

karşı açtığı davalardan vazgeçen borçlunun, haczi kaldırılan mal ile ilgili açtığı davaların mah-

kemelerce incelenmeyeceği ve herhangi bir sebeple incelenerek karara bağlanması halinde bu

kararın hükümsüz sayılacağı hükme bağlanmıştır. Tahsil dairelerince maddenin uygulanması

sırasında bu hususun da dikkate alınması gerekmektedir.

10. 6183 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi kapsamında tatbik edilmiş ihtiyati haciz, Ka-

nunun 74/A maddesine dayanılarak kaldırılmayacaktır. Ancak, ihtiyati haczin Kanunun 16 ncı

maddesi kapsamında teminat alınması halinde kaldırılabileceği tabiidir.

11. 6183 sayılı Kanunun 74/A maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunulması

takip işlemlerini durdurmayacaktır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin İkinci Kısım, İkinci Bölüm “I. Menkul malların haczi” baş-

lıklı bölümün (1) numaralı alt bölümünün yedinci paragrafından sonra gelmek üzere “2918 sa-

yılı Kanunun Ek 18 inci maddesine göre araç sicilinin Türkiye Noterler Birliğince tutulmaya

başlanılması halinde, araçlara ilişkin yapılacak haciz işlemleri buna göre sürdürülecektir.” pa-

ragrafı eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

Esas No : 2015/270 

Karar No : 2017/572 

Karar Tarihi : 14/12/2017 

05/03/2015 tarihinde kasten yaralama suçundan sanık Ali ve Cemile oğlu, 1994 doğumlu, 

AHMET KUTEġ hakkında Mahkememize açılan kamu davası yapılan yargılaması sonucunda 

yukarıda tarih ve numarası yazılı karar ile sonuç olarak; 

- Sanığın sabit olan "basit yaralama" suçundan eylemine uyan 5237 sayılı TCK.nun 86/2 

maddesi ve aynı Kanunun 61. maddesi gereğince suçun iĢleniĢ biçimi dikkate alınarak alt hadden 

ceza tayin edilerek sanığın taktiren ve tercihen 120 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA,  

- Sanığın kasten basit yaralama suçunu haksız tahrik altında iĢlediğinden 5237 Sayılı 

TCK'nun 29/1. maddesi gereğince sanığın cezasından takdiren 1/4 oranında indirim yapılarak 

sanığın takdiren 90 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA,  

- Sanığın yargılama sürecindeki davranıĢları ve cezanın sanığın geleceği üzerinde olası 

etkileri bir arada değerlendirilerek 5237 sayılı TCK.nun 62/1. maddesi gereğince sanığın 

cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 75 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA,  

- Sanığa verilen 75 gün adli para cezasının 5237 sayılı TCK.nun 52/2 maddesi gereğince 

sanığın Ģahsi hali ve ekonomik durumu göz önünde bulundurularak günlüğü taktiren 20 TL kabul 

edilerek sanığın neticeten 1.500 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA,  

- Sanığa verilen adli para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve Ģahsi hali göz önünde 

bulundurularak 5237 sayılı TCK.nun 52/4 maddesi gereğince taksitlendirilme yapılmasına YER 

OLMADIĞINA, 5271 sayılı CMK'nun 231/7 maddesi gereğince sanık hakkında verilen hapis 

cezasının ertelenmesine ve seçenek yaptırımlara çevrilmesine yer olmadığına,  

- Sanık hakkında, Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra 

oluĢan durumuna göre, 5237 Sayılı TCK.nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının 

birinci cümlesinin uygulanmasına,  

- Sanık hakkında gözaltı ve tutukluluk sürelerinin TCK.nın 63. maddesi uyarınca 

MAHSUBUNA, Sanığın adli sicil kaydından daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığının 

anlaĢılması, sanığın duruĢmadaki tutum ve davranıĢları göz önünde bulundurularak sanığın 

yeniden suç iĢlemeyeceği hususunda kanaat oluĢtuğu ve zararın olmadığı anlaĢılmakla, 5728 

sayılı Yasa ile değiĢik 5271 sayılı CMK.nın 231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, Hakkında hükmün açıklamasının geri 

bırakılmasına karar verilen sanığın 5560 sayılı Yasa ile değiĢik 5271 sayılı CMK.nın 231/8 

maddesi gereğince 5 yıl süre ile DENETĠM SÜRESĠNE TABĠĠ TUTULMASINA, Sanığın bu 

süre içerisinde takdiren her hangi bir yükümlülük altına alınmasına yer olmadığına. Sanığın 

denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç iĢlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan 

hükmün ortadan kaldırılmasına ve sanık hakkındaki davanın düĢürülmesine, Sanığın denetim 

süresi içinde kasten yeni bir suç iĢlemesi halinde açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen 

hükmün açıklanacağının sanığa ihtarına," karar verilmiĢtir. 

Sanığın adresi tespit edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35. Maddesinin 

tatbik imkanı da kalmadığından ilanın RESMĠ GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE karar 

verilmiĢ olup, iĢ bu ilanın ilan tarihi itibariyle 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiĢ sayılacağı, 

yasal itiraz süresi içerisinde yasal yollara baĢvurulmadığı taktirde hükmün kesinleĢeceği ilan 

olunur. 4914 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 

 

Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/175  

KARAR NO : 2017/407 

Hakaret, Kasten Basit Yaralama suçlarından Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 04/07/2017 tarihli ilamı ile Hakaret suçundan Ceza Verilmesine Yer Olmadığına, 

Silahla Tehdit suçundan TCK‘nun 106/2-a, 62/l, 53/1, 53/1-a, c, d, e, 53/2, 53/3 maddeleri 

gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ve Silahla tehdit suçundan TCK nun 106/2-a, 62/1, 53/1, 53/1-a, 

c, d, e, 53/2, 53/3 maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılan Ohannes ve 

Hamide oğlu, 04/09/1976 doğumlu, Ġstanbul, Fatih, KocamustafapaĢa mah/köy nüfusuna kayıtlı 

ARTUNÇ ABLAY 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. 4464/1-1 

—— • —— 

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2018/176 

KARAR NO : 2018/22 

Hükümlü veya tutuklu kaçması suçundan sanık Kristo ve Margarita kızı, 1987 Bulgaristan 

doğumlu, Bulgaristan uyruklu, SASHKA HRISTOVA ILIEVA hakkında mahkememizden 

verilen 12/03/2018 tarih ve 2018/176 Esas, 2018/22 karar sayılı karar, tüm aramalara rağmen 

bulunup tebliğ olunamadığından Resmi Gazete‘de ilanına karar verilmekle, sanığın Sashka 

Hristova ILIEVA hakkında hükümlünün veya tutuklunun kaçması suçunu iĢlediği iddiasıyla 

TCK'nın 292/1, 53, 58. maddeleri gereğince kamu davası açılmıĢ ise de suçun iĢlendiği yerin 

Yargı sınırlarımız içerisinde olmadığı ve yer bakımından yetkili ve görevli mahkemenin Kocaeli 

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi olduğu anlaĢılmakla 5271 sayılı CMK'nın 13. ve devamı 

maddeleri gereğince mahkememizin YETKĠSĠZLĠĞĠNE, Dosyanın yetkili ve görevli Kocaeli 

Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, Yargılama giderinin ve diğer hususların 

yetkili ve görevli mahkemece değerlendirilmesine, karar verilmiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda 

verilen kararın Resmi Gazete‘de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat 

yapılmıĢ sayılacağı Ġlanen Tebliğ olunur. 4653 

—— • —— 

Kastamonu 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2015/895 

KARAR NO : 2018/170 

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 15/03/2018 tarihli ilamının 

müĢtekisi olan Abdulwahıd ve Turkıyah oğlu, 29/06/1985 doğumlu, TAISIR ABDULWAHID IL 

EBEE AL-SUDANI tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ ve gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hüküm fıkrasının aynı Yasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten 

itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi 

içerisinde Ġstinaf Yasa Yoluna baĢvurulmazsa kararın kesinleĢeceği hususu, Ġlanen Tebliğ olunur.

 4619 
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: 

Esas No : 2017/16346 

Suç : Özel belgede sahtecilik 

Suç T. : 10/03/2012 

Sanık : Osman HASKARAMAN (Ġsmail oğlu Ġlmiye'den olma 18/01/1966 doğumlu) 

Tınaztepe Mah. Bağlar Cad. No: 12/2 Çankaya/Ankara adresinde ikamet  

etmektedir. 

Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 

30/09/2014 gün ve 2013/991 E. 2014/1019 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi 

üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK. nun 316. maddesine eklenen son fıkrası 

hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden 

Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın 

yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet BaĢsavcılığının ONAMA isteyen 

12/11/2017 gün ve 11/2015/16025 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiĢ sayılacağı ilan olunur. 

 5288/1-1 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

2 ADET 12 METRELĠK BMC MARKA BELDE MODEL KAN BAĞIġI OTOBÜSÜNÜN 

TADĠLAT VE ONARIM HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Orta Karadeniz (Samsun) 

Bölge Kan Merkezi ve bağlı kan bağıĢ merkezi ihtiyacı için 2 Adet 12 Metrelik BMC Marka 

Belde Model Kan BağıĢı Otobüsünün Tadilat ve Onarım ĠĢi hizmet alımı Ġdari, Teknik ġartname 

ve ekleri hükümlerine göre davet usulü kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma 

pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ―Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA‖ 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

4 - Ġdari ve teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 0 (312) 

293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 09.07.2018 günü saat 09:00‘a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENĠġEHĠR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiĢ/göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 09.07.2018 günü saat 14:00‘da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA) 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV‘den müstesnadır. 

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 5302/1-1 
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ZĠYA GÖKALP (ĠKĠTELLĠ-II) MAHALLESĠ 1425 ADA 4 PARSEL SAYILI 

TAġINMAZIN SATILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Başakşehir Belediye Başkanlığından: 

BaĢakĢehir Ġlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki ―Ziya Gökalp (Ġkitelli-II) 

Mahallesi 1425 Ada 4 Parsel Sayılı TaĢınmazın Satılması ĠĢi‖ ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri: 

a) BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı 

b) BaĢak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 

2 - ĠĢin Adı : ―Ziya Gökalp (Ġkitelli-II) Mahallesi 1425 Ada 4 Parsel 

Sayılı TaĢınmazın Satılması ĠĢi‖ dir. 

3 - Ġhale Konusu TaĢınmaz Bilgileri: 

Ada Parsel Alan m² Emsal Oranı Ġmar Durumu 

1425 4 64.339,23 1,5 Konut Alanı 

4 - Muhammen Bedel : 186.600.000,00-TL + KDV (Yüzseksenaltımilyonaltıyüzbin 

Türk Lirası + %18 KDV) 

5 - Geçici Teminatı : 5.598.000,00-TL (BeĢmilyonbeĢyüzdoksansekizbin 

Türk Lirası) 

6 - Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu, BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati : 28.06.2018, PerĢembe günü saat:10.00 

7 - Son Teklif Verme Tarihi 

     ve Saati : 28.06.2018, PerĢembe günü saat: 10.00 

8 - Tekliflerin Verileceği Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

9 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı : Türkiye‘de tebligat için adres beyanı. 

b) Ġkametgah Belgesi : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

- Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Ġmza Sirküleri: 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 

- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun). 
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f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun). 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi: Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (c) ve (d) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 

onaylı olması gerekmektedir. 

10 - ġartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: ġartname ve Ekleri, BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/Ġstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (BeĢyüz 

Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (28.06.2018 PerĢembe) saat 10:00'a kadar BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / 

ĠSTANBUL adresindeki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karĢılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 5276/1-1 

————— 
ZĠYA GÖKALP (ĠKĠTELLĠ-II) MAHALLESĠ 1426 ADA 4 PARSEL 

SAYILI TAġINMAZIN SATILMASI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

BaĢakĢehir Ġlçe sınırlarında yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki ―Ziya Gökalp (Ġkitelli-II) 

Mahallesi 1426 Ada 4 Parsel Sayılı TaĢınmazın Satılması ĠĢi‖ ihalesi, 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununun 37. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır. 

1) Ġdarenin Adı-Adresi ve ĠletiĢim Bilgileri:  

a) BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı 

b) BaĢak Mahallesi, 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/ĠSTANBUL 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 (212) 444 06 69 ve 0 (212) 692 55 32 

2) ĠĢin Adı : ―Ziya Gökalp (Ġkitelli-II) Mahallesi 1426 Ada 4 Parsel 

Sayılı TaĢınmazın Satılması ĠĢi‖ dir. 

3 - Ġhale Konusu TaĢınmaz Bilgileri: 

Ada Parsel Alan m² Emsal Oranı Ġmar Durumu 

1426 4 90.083,84 1,5 Konut 

4 - Muhammen Bedel : 238.750.000,00 TL + KDV (Ġkiyüzotuzsekizmilyon 

yediyüzellibin Türk Lirası + %18 KDV) 

5 - Geçici Teminatı : 7.162.500,00 TL (YedimilyonyüzaltmıĢikibinbeĢyüz 

Türk Lirası) 

6 - Ġhalenin Yeri ve Zamanı: 

a) Yapılacağı Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen Toplantı 

Salonu, BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / ĠSTANBUL 

b) Tarihi ve Saati : 28.06.2018, PerĢembe günü saat: 11.00 
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7 - Son Teklif Verme Tarihi 

    ve Saati : 28.06.2018, PerĢembe günü saat: 11.00 

8 - Tekliflerin Verileceği Yer : BaĢakĢehir Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak 

Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / ĠSTANBUL 

9 - Ġhaleye Katılma ġartları ve Ġstenilen Belgeler: 

a) Adres Beyanı : Türkiye‘de tebligat için adres beyanı. 

b) Ġkametgah Belgesi : Kanuni ikametgah sahibi olduğunu gösteren belge. 

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi: 

- Gerçek kiĢi olması halinde ilgisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 

siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

- Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve /veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin kayıtlı olduğuna dair belge. 

d) Ġmza Sirküleri: 

- Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 

- Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasanın 37. maddesine uygun). 

f) Geçici Teminat: (2886 sayılı yasaya uygun). 

g) Vekâletname ve imza sirküleri: Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyor ise istekli 

adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletname ile vekaleten katılanın noter 

tasdikli imza sirküleri. 

h) Ortak GiriĢim Beyannamesi: Ortak giriĢim olması halinde Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin her birinin (c) ve (d) 

fıkralarına göre temin edecekleri belgeler. 

i) Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname: 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‘nun 6. 

maddesinde yer alan yasaklılık durumunda olmadığına dair taahhütname. 

Belgelerin aslı yerine fotokopi yahut suretlerinin verilmesi halinde, bunların noterden 

onaylı olması gerekmektedir. 

10 - ġartname ve Eklerinin Görülmesi ve Temini: ġartname ve Ekleri, BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım 

AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir/Ġstanbul adresinde ücretsiz görülebilir ve 500,00 TL (BeĢyüz 

Türk Lirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

11 - Teklif Dosyalarının Teslimi: Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen 

belgelerle birlikte ihale Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da 

içeren kapalı zarflarını en geç ihale günü (28.06.2018 PerĢembe) saat 11:00'a kadar BaĢakĢehir 

Belediye BaĢkanlığı BaĢak Mahallesi 5. Etap 1. Kısım AkĢemseddin Cad. No: 3 BaĢakĢehir / 

ĠSTANBUL adresindeki Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındılar karĢılığında 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen tarih ve saatten 

sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan olunur. 5277/1-1 
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HĠZMET SATIN ALINACAKTIR 

Kazım Taşkent - Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2018/2019 kampanya dönemi meydan tahmil, tahliye, malzeme taĢınması ve pres filtre 

toprağının nakliyesi iĢleri hizmet alımı açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt No : 2018/289736 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sivrihisar Cad. No: 195 EskiĢehir 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 222 230 27 39 - 0 222 230 27 38 

2 - Ġhale Konusu Hizmetin : 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızın 2018/2019 Kampanya Döneminde (YaklaĢık 

130 gün süreli) Fabrikamız meydan Tesislerinde yapılacak 

olan tahmil, tahliye, malzeme TaĢınması ve kampanya 

döneminde çıkabilecek ± %20 toleranslı 65.000 ton pres 

filtre toprağının Çimsa EskiĢehir Çimento Fabrikası sahasına 

nakliyesi hizmeti (ĠĢin detayları teknik Ģartnamede 

belirtilmiĢtir.) 

b) Yapılacağı Yer : Kazım TAġKENT - EskiĢehir ġeker Fabrikası 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Kazım TAġKENT - EskiĢehir ġeker Fabrikası Ofis Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 03.07.2018 Salı Günü, saat 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza 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 yönetimdeki 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. 

b) ġekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

c) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

d) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi. 

e) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

f) Ġhale konusu iĢin yapılması için gerekli araçlara iliĢkin taĢıma yetki belgelerinin aslı 

veya noter tasdikli suretleri ile sürücü ve operatörlere iliĢkin psikoteknik ve SRC belgelerinin aslı 

veya noter tasdikli suretleri 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler:  

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Devredilen iĢlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleĢme 

bedelinin en az %80‘inin tamamlanması Ģartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet iĢlerine iliĢkin deneyimi gösteren belgelerin 

verilmesi zorunludur. 

Kabul tarihi veya gerçekleĢme oranının toplam sözleĢme bedelinin en az % 80'ine ulaĢtığı 

tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son baĢvuru tarihi arasında olan iĢler de yukarıdaki 

fıkra kapsamında değerlendirilir.  

Teklif edilen bedelin %40 oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek sözleĢmeye 

iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2.2. ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler:  

AĢağıda yazılı iĢlerin her biri ayrı ayrı benzer iĢ olarak kabul edilecektir. 

a) ĠĢ Makinesi ve Kamyonlarla yapılan her türlü tahmil tahliye ve nakliye iĢleri  

b) ĠĢ Makinesi kiralanması ile ilgili kiralama hizmetleri 

c) Her türlü hafriyat çalıĢmaları ve nakliyesi ile ilgili iĢler 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; en 

düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Kazım TAġKENT - EskiĢehir ġeker Fabrikası Ticaret servisi 

adresinde görülebilir ve 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 03.07.2018 Salı günü Saat 14:00‘a kadar Kazım TAġKENT - EskiĢehir 

ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatın miktarlarla 

çarpılması sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir. 

Bu ihalede iĢin tamamı için teklif verilecektir.  

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Bu Ġhale (Ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 5242/1-1 
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LASTĠK KAPLAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Komatsu kamyon ve iĢ makinalarının lastik kaplama iĢi açık 

ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/296186 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001      Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Komatsu kamyon ve iĢ 

makinalarının lastik kaplama iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 04/07/2018 ÇarĢamba günü saat 14:00 

d) Dosya no : 2018-07/KÇLĠ-LASTĠK KAPLAMA 

4 - Ġhaleye ait dökümanlar; Çan‘da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 

8725 2750 41,Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. 

TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta 

yoluyla 160,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 04/07/2018 ÇarĢamba günü saat 14.00‘e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5233/1-1 
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YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Komatsu ĠĢ makinalarında kullanılmak üzere (20 Kalem) 

yedek parça temini iĢi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/296121 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi  : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. 

Dr. Hacı Ġbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ 

ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0286-4162001     Faks: 0286-4163700 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale konusu malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüze ait Komatsu iĢ makinalarında 

kullanılmak üzere (20 Kalem) yedek parça temini iĢi. 

b) Teslim yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı zarf) 

b) Yapılacağı yer : ÇLĠ Satınalma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve saati : 03/07/2018 Salı günü saat 14:00 

d) Dosya no : 242-KÇLĠ/2018-0359 

4 - Ġhaleye ait dökümanlar; Çan‘da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü 

ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve ―Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 

8725 2750 41,Halk Bankası Çan ġb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb. 

TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta 

yoluyla 110,00 TL) yatırılması karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek 

olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler 03/07/2018 Salı günü saat 14.00‘e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin % 3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 5234/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Piraziz Belediye Başkanlığından: 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aĢağıda özellikleri verilen arsanın Belediye Encümeninin 

22.05.2018 tarih ve 33 sayılı kararına istinaden 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi 

gereğince kapalı zarf usulü ile satıĢ ihalesi yapılacaktır. 

 

Sıra 

No Mahalle Ada Parsel Niteliği 

Alanı 

(m2) Tarihi Saati 

Muhammen 

Bedeli 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

(TL) 

1 Eren 185 9 Arsa 6009,60 26.06.2018 10:30 3.702.464,00 111.073,92 

 

1 - Ġhale Belediye Encümeni huzurunda Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır. 

2 - Geçici Teminat Piraziz Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne veya T.C. Ziraat 

Bankası Piraziz ġubesi TR200001000855112184565015 ĠBAN Nolu hesabına yatırılması 

gerekmektedir. 

3 - Ġhale ile ilgili ġartname ve ekleri 1.000,00-TL bedel karĢılığında mesai saatleri 

içerisinde Piraziz Belediyesi Destek Hizmetleri ve Muhtarlık ĠĢleri Müdürlüğünden temin 

edilebilir. Ġhale katılacakların Ģartname almaları zorunludur. ġartname almayanların geçici 

teminatları kabul edilmeyecektir. 

4 - TaĢınmaz ile ilgili diğer ayrıntılı bilgiler ihale Ģartnamesinde ayrıntılı olarak 

belirtilmiĢtir. 

5 - ĠHALEYE KATILACAK OLANLARDAN ĠSTENECEK BELGELER 

a) Kanuni Ġkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden) 

b) Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden veya E devlet üzerinden) 

c) Geçici Teminat Makbuzu (Nakit) veya Teminat Mektubu 

d) Ġhaleye Ġstekli adına vekaleten katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletname ile vekaleten katılanın noter tasdikli imza sirküleri belgelerini getirmek zorundadır. 

e) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢim beyannamesi 

f) Tüzel kiĢilerde ise yukarıdaki Ģartlardan ayrı olarak idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

Makamdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge ile tüzel kiĢilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliği yetkili 

olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiĢ vekaletname ve imza sirküleri. 

g) Telgraf veya faks ile yapılacak olan müracaatlar ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 

h) Ġhaleye iĢtirak edecek firma birlik ve Ģahısların ihale ilanı ve ihale Ģartnamesinde 

istenilen belgeleri 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilmiĢ olan esaslara göre hazırlayarak 

hazırlanmıĢ olan zarfları ihale günü Belediyemiz Destek Hizmetleri ve Muhtarlık ĠĢleri 

Müdürlüğüne taĢınmazın ihale baĢlangıç saati olan 10:30 dan 30 (otuz) dakika öncesine kadar 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

6 - Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. 

Ġlan olunur. 5211/1-1 
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29 YIL SÜRELĠ ĠRTĠFAK HAKKI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - ĠHALENĠN KONUSU 

Mülkiyeti Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi'ne ait taĢınmazlar üzerinde 5393 sayılı 

Belediye Kanununun 18 (e) maddesi doğrultusunda "Tekirdağ BüyükĢehir Belediyesi Entegre 

Katı Atık Yönetimi Tesislerinin 29 Yıl Süreli Ġrtifak Hakkı Tesis Etmek ve Tahsisli Alanların 

Kullanım Hakkını Vermek Suretiyle Yapımı ve ĠĢletilmesi ĠĢi" 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu‖nun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı teklif Usulü‖ ile ihale edilecektir. 

ĠġYERĠ : SüleymanpaĢa ilçesi Banarlı mahallesi 0 ada 3899 - 

3900 parseller (toplam: 19.600,00 m2) ve Çorlu ilçesi 

Hatip mahallesi 414 ada 262 - 263 parseller (toplam: 

187.350,44 m2) 

MADDE 2 - ĠHALE ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER 

Ġhale Dokümanlarının 

Temin Edileceği Yer : Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı, Atık 

Yönetimi ġube Müdürlüğü Telefon: 0 850 495 23 04 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : Tekirdağ BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Salonu 

  Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4  

SüleymanpaĢa/TEKĠRDAĞ 

Ġhale Tarihi ve Saati : 19/07/2018 - PerĢembe günü Saat: 11:00 

Ġhale Katılmak Ġçin Son Dosya 

Teslim Saati ve Yeri : 19/07/2018 PerĢembe günü Saat: 10:00‘a kadar. 

  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi BaĢkanlığı Çınarlı 

Mahallesi Hayrabolu Caddesi No: 4 SüleymanpaĢa/ 

TEKĠRDAĞ 

Ġhalenin 2018 Yılı Ġçin Belirlenen 

Muhammen Bedeli : 199.895,00 TL + KDV‘dir. 

Ġhalenin Geçici Teminat Bedeli : 173.908,65 TL (29 yıllık irtifak hakkı muammen 

bedelinin %3‘ü) 

Kesin Teminat : 347.817,30 TL (29 yıllık irtifak hakkı muammen 

bedelinin %6‘sı) olup her yıl, belirlenen artıĢ miktarının 

%6‘sı oranında ek kesin teminat Ġdareye ayrıca 

ödenecektir. Geçici ve kesin teminat olarak sunulan 

teminat mektupları süresiz olmak zorundadır. 

Ek Teminat : Kesin teminata ilave olarak 10.000.000,00 TL 

tutarında da Ek Teminat verilecektir. 

Ġhalenin ġartname Bedeli : 5.000,00 TL 
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MADDE 3 - ĠHALEYE KATILMAK ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER VE ARANACAK 

ġARTLAR: 

3.1. Ġhaleye katılabilmek için isteklilerin, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununda belirtilen 

Ģartlar ile aĢağıdaki Ģartları taĢımaları, geçici teminatı yatırmaları ve istenilen belgeleri ihale 

dosyasında sunmaları zorunludur; 

3.2. Türkiye Cumhuriyeti‘nde tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, 

faks numarası ve elektronik posta adresi (istekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir) 

(Ġdari ġartname Ek-6), 

3.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; Gerçek ve tüzel kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

3.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

Gerçek kiĢi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi, 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,  

3.5. ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirtilen ve ekinde verilen örneğe uygun (Ek-3) 

olarak hazırlanmıĢ teklif mektubu, 

3.6. Ġdari ġartnamede belirtilen ve ekinde verilen örneğe uygun (Ek-4) geçici teminata 

iliĢkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġdare 

hesabına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

3.7. Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı, 

3.8. Ġdari ġartnamenin 14.1. maddesi (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bendlerinde sayılan 

durumlarda olmadığına dair taahhütname (Ek-10), 

3.9. Ġstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kiĢinin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri/beyannamesi. 

3.10. Bu ilanın 3.22 maddesi çerçevesinde iĢin ifası ve bitirilmesi maksadı ile Teknik 

ĠĢbirliği yapılacaksa Ġdari Ģartname ekinde verilen örneğe uygun (Ek-8) beyanname, 

3.11. Ġdari Ģartnamenin 11. maddesi çerçevesinde Alt Yüklenici kullanacak olan isteklinin 

Alt Yükleniciye yaptırmayı düĢündüğü iĢler hakkında Ġdari Ģartname ekinde verilen örneğe uygun 

(Ek-9) beyanname, 

3.12. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde verilen örneğe uygun 

(Ek-7) ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesi, 

3.13. Ġstekli tüzel kiĢi ise, çevre/atık/katı atık/enerji/temizlik vb. konulara da yer verilen 

tüzel kiĢilik ana sözleĢmesi, 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 

 

3.14. YurtdıĢındaki kurum, kuruluĢ ve idarelerden alınan belgelerin ilgili ülkedeki Türk 

Büyükelçiliği veya BaĢkonsolosluğu‘nca onaylanmıĢ olması, (Ancak, Yabancı Resmi Belgelerin 

Tasdiki Mecburiyetinin kaldırılması SözleĢmesi‘ne taraf ülkelerden sağlanan ve söz konusu 

SözleĢme‘nin 1. (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler, ―apostille‖ kaĢesi taĢıması kaydıyla 

belgelerin alındığı ülkedeki T.C. Konsolosluğu veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığı onay iĢleminden 

muaf olacaktır. 

3.15. Ġlgili kurumlardan ihale tarihinden en fazla 7 gün öncesi tarihi itibari ile alınmıĢ 

Vergi borcu ve SGK prim borcu olmadığına dair belgelerin aslı, 

3.16. Ġmzalı Ġdari ġartname ve Teknik ġartname sureti, ve bu ġartnamede istenen diğer 

belgelerin eksiksiz verilmesi gerekmektedir. 

3.17. Ġhalenin bir gerçek kiĢi üzerinde kalması halinde; sözleĢmenin imzalanmasına kadar 

toplam sermayesinin en az % 51 (yüzde elli bir) hissesi kendisine ait olmak Ģartıyla ―Türk Ticaret 

Kanunu‖ hükümleri uyarınca münhasıran bu iĢle iĢtigal etmek üzere ve sermayesi bu ilanın 

madde 3.21. de belirtilenden az olmamak üzere bir sermaye Ģirketi kurmaları ve Ģirket ana 

sözleĢmesinin onaylı bir örneği ile Ticaret Sicil Kayıtları‘nı Ġdare‘ye vermeleri zorunludur. 

SözleĢme gerçek kiĢiler ile değil, bunların kuracakları sermaye Ģirketi ile akdedilecektir. 

SözleĢmeyi müteakip Yüklenici‘nin; adres ve firma yönetiminde yapacakları değiĢiklikleri 7 (yedi) 

iĢ günü içinde Ġdare‘ye bildirmeleri zorunludur. Firma yönetiminin değiĢmiĢ olması Ġdare‘ye karĢı 

Ġdari ġartname karĢısındaki mükellefiyetleri ortadan kaldırmaz, 

3.18. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan Ek-7'ye 

uygun ĠĢ Ortaklığı Beyannamesi hazırlanıp Ġdare‘ye sunulacaktır. (Ġhalenin iĢ ortaklığı üzerinde 

kalması halinde, sözleĢme imzalanmadan önce, münhasıran bu iĢle iĢtigal etmek üzere; sermayesi 

bu ilanın 3.21 maddesinde belirtilen miktardan az olmayacak, sermaye paylarının ihaleye katılan 

ortak giriĢim ortaklarının ihaleden önceki hisse nispetlerine uygun olacağı bir sermaye Ģirketi 

kurulacak ve sermaye Ģirketinin noter tescilli ana sözleĢmesi Ġdare‘ye sunulacaktır. SözleĢme, 

yukarıda anılan Ģekilde kurulacak sermaye Ģirketi ile imza edilecektir.) 

3.19. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler; 

3.20. Ġhale konusu iĢe ait Ġdari Ģartnamenin 9.6 maddesinde yer alan faaliyet projesi için 

teklif edilen yatırım bedelinin %10 (yüzde on)'undan az olmamak üzere, istekli tarafından 

belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit kredisini veya kullanılmamıĢ 

teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan 

alınacak referans mektubunun/mektuplarının verilmesi zorunludur. (Tüzel kiĢi isteklilerin en az %51 

(yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kiĢilerin, ortak giriĢim olmaları halinde de ortaklardan 

herhangi birinin bu koĢulu taĢıyor olması yeterli kabul edilir. Tüzel kiĢi isteklilerinin hissedarları 

ile bu hissedarların iĢtiraklerinin Banka Referans Mektubu yeterli kabul edilecektir.) 

3.21. Ġstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 15.000.000 TL (onbeĢmilyon lira) 

olduğunu gösterir belge,  

3.22. Ġsteklinin ya da teknik iĢbirliğinde bulunduğu yerli veya yabancı firmanın 

referanslarının verilmesi zorunludur. 
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3.23. Ġstekliler tarafından, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen 

belgelendirme kuruluĢları ile Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢması'nda 

yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢları tarafından 

verilen; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi 

verilecektir. 

3.24. Ġstekli tarafından, son 10 (on) yıl içerisinde, yurt içinde veya yurt dıĢında; 

- Bir veya birden fazla iĢe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli katı atık düzenli 

depolama alanını kurmuĢ ve iĢletmiĢ veya iĢletiyor olduğunu ve 

- Bir veya birden fazla iĢe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli kentsel katı atık 

ayrıĢtırma tesisi kurmuĢ ve iĢletmiĢ veya iĢletiyor olduğunu ve  

- Bir iĢe ait belge ile en az 750 ton/gün kapasiteli biyolojik ve termal iĢlemlerle enerji 

üretimi yapan tesis kurmuĢ ve iĢletmiĢ veya iĢletiyor olduğunu ve  

- Bir iĢe ait belge ile en az 2 MWh kapasiteli, EPDK lisanslı Biyolojik ve termal 

iĢlemlerle katı atıklardan enerji üretim tesisi kurmuĢ ve iĢletmiĢ veya iĢletiyor olduğunu, 

gösterir belgeler sunulacaktır. 

Bu maddede benzer iĢ olarak sayılan iĢlerin Ġstekliler tarafından yurt içinde veya yurt 

dıĢında, kamu veya özel sektörde yapılmıĢ olması ve bunlara ait iĢ deneyim belgelerini sunmaları 

yeterli kabul edilecektir. 

Tüzel kiĢi isteklilerin en az %51 (yüzde elli bir) hissesine sahip olan tüzel kiĢilerin, ortak 

giriĢim olmaları halinde de ortaklardan herhangi birinin bu koĢulu taĢıyor olması yeterli kabul edilir. 

3.25. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 

3.26. Ġhale yeterlik kriterlerini taĢıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

3.27. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; ĠĢ ortaklığının her bir ortağı 

tarafından bu ilanın 3.3., 3.4. ve 3.8. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. 

3.28. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 3.2., 3.5., 3.7., 3.10., 3.11., 3.15 

ve 3.24. maddelerinde yer alan belgelerin iĢ ortaklığı adına sunulması zorunludur. 

3.29. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; bu ilanın 3.6. maddesinde sayılan 

belgeyi ortakların her biri ayrı ayrı kendi adına ya da hisseleri oranında iĢ ortaklığı adına 

verebileceği gibi ortaklar dilerse söz konusu belgeyi ortaklık adına da sunabilirler. 

3.30. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; bu ilanın 3.21. ve 3.25. 

maddesinde sayılan Ģartlar ve belgeleri ortaklardan birinin sağlaması yeterli olacaktır. 

3.31. Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine 

kadar Ġdare‘ye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.  

3.32. Ġdareye verilen veya ulaĢan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz. 

ĠĢ bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale Ģartnameleri hükümleri uygulanacaktır. 

Ġlan olunur. 5279/1-1 
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ĠġYERĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Artvin Şavşat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımızın 

sorumluluğu altında yapılacak olan Artvin ġavĢat Sahara Küçük Sanayi Sitesi  20 iĢyeri yapım 

iĢi birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim 

verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

     Adresi : Ardahan Yolu Üzeri Karahançelik EĢya Sanayi ġavĢat/ 

ARTVĠN 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20 adet iĢyeri yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : ġavĢat/ARTVĠN 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31.10.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır 

e) KeĢif Bedeli (2018 B.F. ile) : 6.380.000 TL 

f) Geçici Teminatı :    446.600 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Söğütözü-ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 04/07/2018 - Saat: 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 

edilen bedelin en az %80‘i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 

Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 

yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 

sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; her türlü bina yapım iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 

ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 

değerlendirilmek üzere, Mimar veya ĠnĢaat Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 

iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. maddesinde 

belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 
kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi 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 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. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 

daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 

veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 

korunduğunu gösteren belge. 
F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, Yapı Kooperatifi BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 
155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen 
gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler 

dikkate alınmaz. 
Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 
5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Artvin ġavĢat Sahara Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi BaĢkanlığının Ardahan Yolu 

Üzeri Karahançelik EĢya Sanayi ġavĢat/ARTVĠN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151 Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV‘den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 

konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 
11 - Kooperatifimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5300/2-1 
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EVSEL VE ENDÜSTRĠYEL ATIKSU ARITMA TESĠSĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile Yönetim Kurulu BaĢkanlığımızın 
sorumluluğu altında yapılacak olan Aydın Organize Sanayi Bölgesi alanına ait, Evsel ve Endüstriyel 
Atıksu Arıtma Tesisi yapım iĢi kapalı zarf teklif almak suretiyle ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 
Adresi : Umurlu Mah. Aydın Organize sanayi Bölgesi Efeler/AYDIN 
2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Aydın Organize Sanayi Bölgesi alanında yer alan 

iĢletmelerden kaynaklanacak Evsel ve Endüstriyel nitelikteki 
atık suları arıtacak atıksu arıtma tesisinin, iĢletme Ģartları 
dikkate alınarak hazırlanmıĢ olan uygulama projelerine 
göre, yapımı öngörülen 9.000 m3/gün kapasiteli tüm 
ünitelerin yapımı, mekanik ve elektrik ekipmanlarının 
temini ve montajı, tesisin iĢletmeye alınması, deneme 
iĢletilmesi, bakımı, iĢ sonu projeleri (as - built) ve iĢletme - 
bakım kitaplarının hazırlanması ile idare personelinin 
eğitilmesi iĢleridir. 

b) Yapılacağı yer : Aydın 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en geç 

5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 
d) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 24 (Yirmidört) aydır. 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 
2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu 
Çankaya - ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 03/07/2018 - Saat 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini gösteren, en az 4.000 m3/gün kapasiteli Endüstriyel veya en az 15.000 m3/gün 
kapasiteli Evsel (Aktif Çamur veya damlatmalı filtre prosesi uygulaması), Atıksu Arıtma Tesisi 
komple (inĢaat, mekanik ve elektrik) yapım iĢine ait ĠĢ Bitirme Belgesi aslı ile bu belgeyi tevsik 
amacıyla idari Ģartnamenin 7.1-B/4. maddesinde belirtilen belgelerin aslı veya noter tasdikli 
örneklerini istekliler sunmak zorundadır. 

ĠĢ Durum, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ Yönetme Belgeleri ile diploma değerlendirmeye alınmayacaktır. 
ĠĢ ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iĢ bitirme tutarının tamamını, diğer 

ortakların her birinin ise Genel KeĢif Özetinde belirtilen iĢ kalemlerinden en az birine iliĢkin ve 
asgari 5.000.000 TL tutarında yapım iĢini bitirmiĢ olması Ģartını sağlaması gerekir. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
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1) 5.000.000 TL‘den az olmamak üzere, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 
kredisini ve aynı miktarda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum bildirimi. 
D) Ġsteklinin ortak giriĢim (ĠĢ Ortaklığı) olması halinde, iĢ ortaklığı beyannamesi. 
E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi 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 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) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere uygun olarak, idare (Aydın Organize Sanayi 

Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığı) adına alınacak en az 1.500.000 TL tutarında Geçici Teminat. 
H) Tesisin yapımı hakkında yöntem raporu. 
I) Teklif edilen Mekanik ve elektrik ekipmanların detaylı teknik spesifikasyonları, 

imalatçıları, performans eğrileri, varsa test sertifikaları ve katalogları, tükettikleri enerji miktarları 
tablosu, mekanik ekipmanlarla ilgili analizler (sıyırıcılar, kapaklar, karıĢtırıcılar, paslanmaz çelik 
imalatlar, konveyorlar, ayrıĢtırıcılar vb.) teklif edilen malzemelerin markalarını belirten cetveller. 

J) Performans Garanti Beyannamesi. 
K) Elektrik tüketimi ile ilgili Beyannameler. 
L) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 
M) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
N) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelini içeren 
iç zarf. (Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklifin hangi iĢe ait olduğu 
yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanacak ve mühürlenecektir.) 

Kapalı zarf içerisinde teklif mektubu ve eki teklif cetvelini içeren iç zarf da dahil olmak 
üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak 
oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00 ‗a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. 
No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle 
ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġstekliler ĠĢ Ortaklığı olarak ihaleye katılabilir, Konsorsiyum kabul edilmez. ĠĢ 
Ortaklığında, ortaklığı oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin (B-1), (B-2), (E), (F) ve (L) bentlerindeki 
belgeleri ayrı ayrı sunmaları gerekir.  

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 
veya Aydın Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu BaĢkanlığının Umurlu Mah. Aydın 
Organize sanayi Bölgesi Efeler/AYDIN adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 
EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif 
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini; birim fiyatlı iĢler için, birim fiyatların her biri için geçerli olmak 
üzere iĢin tümüne indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden, teklif birim fiyatlı iĢler 
için ise her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekli 
ile toplam bedel üzerinden sözleĢme düzenlenecektir.  

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV‘den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - Yönetim Kurulumuz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 5295/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2017 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ÜÇÜNCÜ SINIF 

NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF, 

ĠKĠNCĠ SINIF, ÜÇÜNCÜ SINIF NOTERLERDEN VE NOTERLĠK BELGESĠ 

SAHĠPLERĠNDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

BaĢvuruda bulunan ve belge numarası 9000‘in altında olan belge sahiplerinin 

baĢvurularına 1512 sayılı Noterlik Kanununun 23 üncü maddesi gereğince sağlık raporu, mal 

bildirimi, kayıtlı olunan barodan ve/veya çalıĢılan kurumdan hakkında soruĢturma ya da disiplin 

cezası olup olmadığına iliĢkin belge ve Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 

inci bentlerindeki yasakların kendisinde bulunmadığına dair beyannameyi elektronik ortamda 

eklemeleri gerekmektedir. Eksik belgelerini ilan tarihinden itibaren bir ay içinde tamamlamayan 

kiĢilerin istemi dikkate alınmaz. 

Aynı Kanunun değiĢik 30 uncu maddesi uyarınca, atanma emrinin tebellüğünden sonra 

vazgeçme halinde noterlik belgesi sahipleri de noterler gibi istifa etmiĢ sayılacaktır. 

Ġlan olunur. 

 

S. NO NOTERLĠK ADI ĠLĠ 

2017 YILI GAYRĠ 

SAFĠ GELĠRĠ 

1 ALTINEKĠN NOTERLĠĞĠ KONYA 132.982,86 TL 

2 BOZKURT NOTERLĠĞĠ KASTAMONU   93.127,10 TL 

3 ÇINARCIK NOTERLĠĞĠ YALOVA 544.621,21 TL 

4 DEMĠRKÖY NOTERLĠĞĠ KIRKLARELĠ   98.642,72 TL 

5 
DOĞUBAYAZIT ĠKĠNCĠ 

NOTERLĠĞĠ 
AĞRI 211.602,67 TL 

6 HANĠ NOTERLĠĞĠ DĠYARBAKIR   67.138,66 TL 

7 ĠVRĠNDĠ NOTERLĠĞĠ BALIKESĠR 204.083,06 TL 

8 KARGI NOTERLĠĞĠ ÇORUM 139.784,92 TL 

9 REFAHĠYE NOTERLĠĞĠ ERZĠNCAN   70.111,52 TL 

10 VARTO NOTERLĠĞĠ MUġ 139.423,57 TL 

11 YENĠCE NOTERLĠĞĠ ÇANAKKALE 320.961,74 TL 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2017 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan ĠKĠNCĠ SINIF 

NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF VE 

ĠKĠNCĠ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 

itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru 

ekranından güvenli elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları 

gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Ġlan olunur. 

 

SIRA NO NOTERLĠK ADI 2017 YILI GAYRĠSAFĠ GELĠRĠ 

1 ADIYAMAN ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 334.566,28 TL 

2 AMASYA ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 602.603,82 TL 

3 BATMAN BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 396.374,92 TL 

4 BATMAN DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 368.797,58 TL 

5 BODRUM ALTINCI NOTERLĠĞĠ 557.397,07 TL 

6 BOLU ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 320.267,90 TL 

7 ÇAYCUMA ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 315.233,49 TL 

8 EDĠRNE BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 474.689,75 TL 

9 EDĠRNE BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 379.248,72 TL 

10 ERDEMLĠ ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 644.740,57 TL 

11 FETHĠYE ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 483.095,13 TL 

12 FETHĠYE DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 190.017,65 TL 

13 GĠRESUN ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 301.124,70 TL 

14 HAKKARĠ NOTERLĠĞĠ 483.722,77 TL 

15 KARAMÜRSEL NOTERLĠĞĠ 654.503,05 TL 

16 KARS ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 346.047,57 TL 

17 LÜLEBURGAZ DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 534.568,08 TL 

18 MANAVGAT ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 249.465,68 TL 

19 MANAVGAT DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 687.612,17 TL 

20 MANAVGAT BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 268.832,63 TL 

21 MĠLAS ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 339.228,58 TL 

22 MUĞLA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 243.584,29 TL 

23 SARUHANLI NOTERLĠĞĠ 523.743,93 TL 

24 SEYDĠġEHĠR NOTERLĠĞĠ 702.700,58 TL 

25 SERĠK DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 661.753,47 TL 

26 SĠVEREK ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 412.607,28 TL 

27 SÖKE ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 495.318,09 TL 

28 UZUNKÖPRÜ BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 237.825,52 TL 

29 TORBALI ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 865.914,43 TL 

30 VEZĠRKÖPRÜ NOTERLĠĞĠ 556.907,52 TL 

31 YERKÖY NOTERLĠĞĠ 369.604,70 TL 

32 YÜKSEKOVA NOTERLĠĞĠ 689.159,83 TL 
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Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLĠKLER 

AĢağıda 2017 yılı gayrisafi gelirleri ve isimleri yazılı olan BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLĠKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Ġlan olunur. 
 

SIRA NO NOTERLĠK ADI 

2017 YILI GAYRĠ SAFĠ 

GELĠRĠ 

1 ADANA DOKUZUNCU NOTERLĠĞĠ 1.173.824,27 TL 

2 ALTINDAĞ DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 2.281.915,38 TL 

3 ANKARA SEKĠZĠNCĠ NOTERLĠĞĠ    849.787,36 TL 

4 ANKARA OTUZDÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.511.327,47 TL 

5 ANTALYA ONBEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.755.040,75 TL 

6 AYDIN ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.856.254,53 TL 

7 BAKIRKÖY DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.253.593,44 TL 

8 BAKIRKÖY ELLĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.023.960,38 TL 

9 BEYOĞLU ONDÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ    625.591,52 TL 

10 BEYOĞLU KIRKINCI NOTERLĠĞĠ 1.060.170,33 TL 

11 BEYOĞLU KIRKDOKUZUNCU NOTERLĠĞĠ    959.029,92 TL 

12 BURSA DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ    893.749,96 TL 

13 BURSA BEġĠNCĠ NOTERLĠĞĠ    982.934,93 TL 

14 BURSA SEKĠZĠNCĠ NOTERLĠĞĠ    796.684,64 TL 

15 
BÜYÜKÇEKMECE DOKUZUNCU 

NOTERLĠĞĠ 
1.053.976,79 TL 

16 ERZURUM BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ    768.793,99 TL 

17 ESKĠġEHĠR ALTINCI NOTERLĠĞĠ    902.306,70 TL 

18 GAZĠANTEP BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.566.269,54 TL 

19 GAZĠANTEP ONUNCU NOTERLĠĞĠ 1.192.139,48 TL 

20 GÖLBAġI (ANKARA) NOTERLĠĞĠ 1.675.057,91 TL 

21 ĠSTANBUL YĠRMĠÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ    770.942,53 TL 

22 ĠZMĠR ONĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ    773.903,32 TL 

23 KOCAELĠ DÖRDÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.511.926,60 TL 

24 MALATYA BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.297.363,02 TL 

25 MANĠSA ÜÇÜNCÜ NOTERLĠĞĠ 1.164.308,40 TL 

26 MERSĠN BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.073.101,45 TL 

27 SAKARYA ĠKĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.084.622,07 TL 

28 ÜSKÜDAR BĠRĠNCĠ NOTERLĠĞĠ 1.516.402,83 TL 

29 ANKARA KIRKALTINCI NOTERLĠĞĠ    865.245,49 TL 
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Ġhdas Alanı "Estergon Caddesi ile Seval Caddesinin (Teleferik Ġstasyonunun bulunduğu 

yer) kesiĢtiği noktadan baĢlayarak, Seval Caddesinin devamı ile Kızılcahamam Caddesi ile 

Güventepe Caddesinin kesiĢtiği göbeğe kadar ve bu Caddelerin her iki yakasına (sağ ve sol) 

açılan cadde ve sokakların, 100 metre derinliğinde diğer noterliklerle rekabet ortamı 

yaratmayacak uygun bir yerde" Ģeklinde değiĢtirilmiĢtir. 5292/1-1 

————— 

MÜNHAL NOTERLĠK 

2017 yılı gayri safi geliri 2.997.287,75 TL olan birinci sınıf Beyoğlu Kırkbirinci Noterliği 

31.07.2018 tarihinde yaĢ tahdidi nedeniyle boĢalacaktır. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BĠRĠNCĠ SINIF 

NOTERLERDEN bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay içinde 

Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan baĢvuru ekranından güvenli 

elektronik imza, e-devlet Ģifresi veya mobil imza ile baĢvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, baĢvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme iĢlenmesi 

sonucu elektronik ortamda gerçekleĢtirileceğinden fiziken yapılan baĢvurular kabul 

edilmeyecektir. Elektronik ortamda baĢvuru için baĢvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 

adresinden ulaĢılabilecektir. BaĢvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

Keyfiyet Noterlik Kanununun 22 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca ilan olunur. 

 5293/1-1 

—— • —— 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Aluçlu Kültür ve Eğitim Vakfı 

VAKFEDENLER: Fehmi Ġlhan, Mahmut Erdoğan, Ramazan KayıĢkıran, Mustafa Bali, 

Mehmet Deyan, Cengiz Polatdemir, Aziz Yalçınkaya, Hacı Ahmet Bürütekin, ġahin Akın, Ahmet 

Oruç, Turgut Baran, Murat Özdemir, Nevzat Deyan, Ahmet Erdoğan, Bilal Mete, Yılmaz Elbir, 

Hacı Mehmet Erdoğan, Ahmet Gül, Yalçın Gülhan, Hacı Gülçek, Mesut Polatdemir, Ekrem Akın 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: ĠSTANBUL 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE 

NO‘SU: Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19.07.2017 tarihli, E: 2016/327, K: 2017/247 

sayılı kararı ve söz konusu kararın istinafı sonucu Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından 

verilen 06.04.2018 tarihli E: 2017/1762, K: 2018/407 sayılı karar. 

VAKFIN AMACI: Malatya Ġli, Kale Ġlçesine bağlı Aluçlu bölgesindeki ihtiyaç sahibi olan 

kimselere maddi destek sağlamak, Aluçlu kültürünü yaĢatmak, Aluçlu kütüğüne kayıtlı eğitimde 

bulunan öğrencilere burs sağlayarak eğitimlerine yardımcı olmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 64.000- TL (AltmıĢ Dört bin) nakit 

YÖNETĠM KURULU: Fehmi Ġlhan, Mahmut Erdoğan, Mustafa Bali, Ramazan 

KayıĢkıran, Mehmet Deyan, Ahmet Gül, Cengiz Polatdemir, Aziz Yalçınkaya, Ahmet Oruç 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: 

Aluçlu Kalkındırma ve YardımlaĢma Derneğine devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 

 5264/1-1 
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Doğu Türkistan KaĢgarlı Mahmut Vakfı 

VAKFEDENLER: Seyit Tümtürk, Ebubekir Türksoy, Nazım Batuhan, Emrullah Efendigil, 

Abdurrahim Türkdoğan, Seyit Abdulkadir Tümtürk, Abdulhamit Kahraman, Gani Bekin, 

Abdulsamet Ġlktürk, Muammer Uçan. 

VAKFIN ĠKAMETGAHI: Kayseri. 

VAKFIN TESCĠL KARARINI VEREN MAHKEMENĠN ADI, KARAR TARĠHĠ VE NO‘SU: 

Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.01.2018 tarih ve E: 2016/260, K: 2018/7 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI; Ata yurdumuz Doğu Türkistan‘ın Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve 

uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü sosyal kültürel faaliyetleri yapar. Ġnsanlarımızın inançlı, 

vatansever, kültürlü ilmi seviyesi yüksek, bilim ve teknolojik bilgilere sahip birer Ģahsiyet 

olmalarını sağlamak ve milletimizin birlik ve huzur içinde kalkınma ve geliĢmesine katkıda 

bulunmaktır…. ve senette belirtilen diğer hususları yerine getirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000.-TL.(ALTMIġBĠNTÜRKLĠRASI) dır. 

YÖNETĠM KURULU: Seyit Tümtürk, Abdulhakim Selçuk, Emrullah Efendigil, Abdurrahim 

Türkdoğan, Abdulsamet Ġlktürk, Gani Bekin, Dursun Mehmet Süydünlü, Muammer Uçan. 

VAKFIN SONA ERMESĠ HALĠNDE MAL VE HAKLARIN DEVRĠ: Vakfın herhangi 

bir suretle feshi yada infisahı halinde bütün mal varlığı mütevelli heyetin vereceği kararla aynı 

gayeli bir baĢka vakfa intikal eder. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 5297/1-1 

—— • —— 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Tekirdağ Ġli, SüleymanpaĢa Ġlçesi, G18B10A3C pafta, 6412 parsel üzerindeki 879392 

YĠBF nolu inĢaatın denetimini üstlenen 1634 nolu Yapı Denetim Ġzin Belgesine sahip Deta-1 

Yapı Denetim Ltd. ġti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. Ġdare 

Mahkemesinin 29.03.2018 tarihli ve E.2017/271-K.2018/671 sayılı kararı ile ―dava konusu 

iĢlemin iptaline‖ hükmedildiğinden 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmi Gazete ilanı ile 

Deta-1 Yapı Denetim Ltd. ġti hakkında tesis edilmiĢ olan idari iĢlem 30.05.2018 tarihli ve 96171 

Makam Olurları ile iptal edilmiĢtir.  

Ġlgililere duyurulur. 5298/1-1 

—— • —— 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

N. V. Turkse Perenco ġti‘nin Diyarbakır il sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

ARĠ/NTP/K/880 hak sıra no‘lu petrol iĢletme ruhsat sahasında kalan Kayaköy-15 ve Kayaköy-18 

lokasyon yolu ve boru hattı için gerekli olan ancak kamulaĢtırma görüĢmelerine davet edilen arazi 

maliklerinin görüĢmelere gelmemesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan, 

Diyarbakır ili Sur ilçesi Alçık Köyü 275 ada 2 no‘lu (önceki 156) parselin 142,21 m2‘lik kısmının, 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince 

kamulaĢtırılmasına karar verilmesi için 16.05.2018 tarihli ve bunu tamamlayan 23.05.2018 ve 

04.06.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 

14‘üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 5289/1-1 

—— • —— 
Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 HATAY 

DÜZELTME ĠLANI 

12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete‘de aslına uygun olarak yayımlanan 

ilanımızda Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektronik 

Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadro derecesi sehven 5 (beĢ) yazılmıĢ olup kadro derecesi 

4 (dört) olarak düzeltilmiĢ ve ĠletiĢim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik Anabilim 

Dalı 5. derece 1 adet doktor öğretim üyesi kadrosu ilandan çıkarılmıĢtır. 

Ġlgililere Duyurulur. 5320/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

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. 

 5303/1-1 



Sayfa : 122 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/168706 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin Erdemli Orman ĠĢletme Müdürlüğü 

Adı Erdemli Or. ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Mersin / Erdemli 

Adresi 
Akdeniz Mh. A. TürkeĢ Blv. 

No:34/A   Erdemli/Mersin 
Tel-Faks 324 515 1219-324 515 3077 

Posta Kodu 33740 E-Mail erdemliisl@ogm.gv.tr 

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

Adı/Unvanı 
CoĢkun Orm. ĠnĢ. Taah. Tur. Pet. 

San. ve Tic. Ltd. ġti. 
Efrayim COġKUN %100 

Adresi 
Türbe Mh.Y. Sultan Selim Blv. 

No: 87 Kat: 1 D. No: 2  
Erdemli/Mersin 

T.C. Kimlik No. ……………..  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3250556738  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. Tic. Sicil No: 3424  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden ( ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5311/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/54253 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI/Orman Genel 

Müdürlüğü/Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü/Elazığ Fidanlık 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü/ 

Orman Fidanlık Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Elazığ/Merkez 

Adresi 
Üniversite Mah. Zübeyde Hanım 

Cad. No:103/2 ELAZIĞ 
Tel-Faks 

0 424 241 11 02 

0 424 241 11 05 

Posta Kodu 23200 E-Mail elazigobm38@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 

HAYAT Ambalaj Tekstil Temizlik 

Gıda Ġthalat Ġhracat Sanayi ve 

Ticaret Ltd. ġti. 

Hakan GÜL 

Adresi 
Halfettin Mah. Cirikpınar Sok. 

No:38 Battalgazi/MALATYA 

Halfettin Mah. Cirikpınar Sok. 

No:38 Battalgazi/MALATYA 

T.C. Kimlik No.  29696135742 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Fırat V.D. 4540483001  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 14345  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5312/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Fethiye Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Muğla/Fethiye 

Adresi Tuzla Mah. Ġnönü Bulvarı No: 1 Tel-Faks 0252 614 10 86 - 0252 614 24 49 

Posta Kodu 48300 E-Mail fethiyeisl@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Özgün Kömür ve ĠnĢaat Malzemeleri 

Ġth. Ġhr. San ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Ġnkılap Mahallesi Girne Cad. No: 2/54 

Emirdağ/AFYONKARAHĠSAR 
 

T.C. Kimlik No. 20629174562  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6920388488  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
002063  

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. 

 5313/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Sinop/Ayancık 

Adresi Yalı Mh. Cemil Yıldız Cd. No: 11 Tel-Faks 0368 613 10 84/613 19 43 

Posta Kodu 57400 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Onsa Orm. Ür. Müh. ĠnĢ. Ġth. Ġhr. San. 

ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
Osmaniye Mah. Semt San. 6 Sk. No:15 

B.3   Akçakoca/DÜZCE 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6430385229  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
001667  

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. 

 5314/1-1 



Sayfa : 126 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı Mersin Orman ĠĢletme Müdürlüğü Ġl/Ġlçe MERSĠN/Akdeniz 

Adresi 3 Ocak Mah. 117. Cad. No: 18 Tel-Faks 0324 238 33 99/0324 237 71 96 

Posta Kodu 33039 E-Mail gulsahdogan@ogm.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
Arın Çelik Yapı ĠnĢ. Harfiyat Petrol 

Ġthalat Ġhracat San. ve Tic. Ltd. ġti. 
 

Adresi 
ġevket Sümer Mah. Okan Merzeci 

Bulvarı No: 14 Akdeniz/MERSĠN 
 

T.C. Kimlik No. -  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0780391987  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Mersin  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
42137/44283  

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. 

 5315/1-1 



14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 RESMÎ GAZETE Sayfa : 127 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) Ġhale Kayıt Numarası alınmamıĢtır. 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin 

Adı 
Kastamonu Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe KASTAMONU/MERKEZ 

Adresi 
Saraçlar Mahallesi Halime ÇavuĢ 

Cd. 7/A 
Tel-Faks 0366 214 60 26  Fax: 0366 214 94 16 

Posta Kodu 37100 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Arif ÇALIġKAN (Merve Orman 

Ürünleri) 
 

Adresi 
Ali Ersoy Mah. 9. Cd. Sok No: 52 

Siteler/Ankara 
 

T.C. Kimlik No. 56116569122  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara   

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
420617/  

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. 

 5316/1-1 



Sayfa : 128 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2018/188819 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı - Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

Orman ĠĢletme Müdürlüğü - Mengen 

Diğer Özel Bütçeli KuruluĢlar Orman 

Genel Müdürlüğü 

Ġl/Ġlçe Bolu/Mengen 

Adresi 
BeĢler Mah. Sıtma Pınarı Cad. No: 2 

Mengen/Bolu 
Tel-Faks 0374 356 10 14-374 356 11 00 

Posta Kodu 14840 E-Mail mengenoim@ogm.hs01.kep.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 

KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Erol DEMĠREL  

Adresi 
Karapınar Demirel Sokak No: 6 

14840 MENGEN/BOLU 
 

T.C. Kimlik No. 20644555742  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2840029144  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Mengen Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
14/30969  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5317/1-1 



14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 RESMÎ GAZETE Sayfa : 129 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
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. 

 5321/1-1 



Sayfa : 130 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
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. 

 5322/1-1 



14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 RESMÎ GAZETE Sayfa : 131 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
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. 

 5323/1-1 



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
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. 

 5324/1-1 



14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 RESMÎ GAZETE Sayfa : 133 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
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. 

 5325/1-1 



Sayfa : 134 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
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. 

 5326/1-1 



14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 RESMÎ GAZETE Sayfa : 135 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
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. 

 5327/1-1 



Sayfa : 136 RESMÎ GAZETE 14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 

 

Sağlık Bakanlığından: 

 
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. 

 5328/1-1 



14 Haziran 2018 – Sayı : 30451 RESMÎ GAZETE Sayfa : 137 

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. 

(TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden:  

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2016/155961 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Türkiye Vagon Sanayi A.ġ. 

(TÜVASAġ) Genel Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe SAKARYA/ADAPAZARI 

Adresi 
Milli Egemenlik Cad. No: 131 

ADAPAZARI/SAKARYA 
Tel-Faks 0264 275 16 60 - 275 16 70-71 

Posta Kodu 54198 E-Mail satinalma@tuvasas.com.tr 

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

Adı/Unvanı 
FAMEC Raylı Sistemler Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 

1 - Akay ĠnĢaat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 

2 - FAMEC DıĢ Ticaret Limited 

ġirketi 

Adresi 

Dudullu O.S.B. Mah. Des San. 

Sitesi 116. Sok. No: 49 

Ümraniye/ĠSTANBUL 

1 - Dudullu O.S.B. Mah. Des San. 

Sitesi 116. Sok. C-22 No: 49 

Ümraniye/ĠSTANBUL 

2 - Ġstanbul Atatürk Havalimanı 

Serbest Bölgesi No: 81/A-B 

Bakırköy/ĠSTANBUL 

T.C. Kimlik No 54472363330 (Fatih AKGÖZ)  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No 
140384630 1 - 0140222433        2 - 3850327659 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası Ġstanbul Ticaret Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No 480711 1 - 627640      2 - 480711 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5301/1-1 
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İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden: 

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. 

 5305/1-1 
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Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aĢağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve 

koĢulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre 

öğretim üyesi alınacaktır. 

Adayların, baĢvurularını 18 Haziran - 02 Temmuz 2018 tarihleri arasında aĢağıdaki 

açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 

baĢvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına baĢvurular ise 

Rektörlüğümüze (Yazı ĠĢleri Müdürlüğüne) yapılacaktır. 

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATÜ‘ye göre atama yapılacaktır. 

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beĢ) yıl süre ile (kurum dıĢında eğitim - öğretim ve 

araĢtırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı 

olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde hali hazırda gelir getirici herhangi bir mesleki 

etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar. 

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiĢ ve Yükseköğretim 

Kurulunca onaylanmıĢ kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama - kriterleri) 

uymaları gerekmektedir. 

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere baĢvuran 

adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no‘lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır. 

Bu kriterlere uymayan adayların baĢvuruları iĢleme konulmayacaktır.  

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karĢılamıĢ olmak, kadro ilanına baĢvurmak için 

asgari koĢul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici 

herhangi bir ceza almamıĢ olmaları gerekir.  

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

Ġlan edilen kadrolara baĢvuran adayların; 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin Doktor Öğretim Üyesi için 8. 

Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koĢullar ile birlikte, yayın 

dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri 

sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz 

Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların; Üniversitemiz veya 

diğer Üniversiteler tarafından verilen ―Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi‖ne sahip olmaları 

gerekir. Üniversite dıĢı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, 

Rektörlüğümüze bağlı YaĢam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli 

olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben 

baĢvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan 

Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiĢ formu, akademik etkinlik puan 

formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. ÖzgeçmiĢ formu, Akademik Etkinlik puan 

formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama - kriterleri Web 

adresinden temin edilebilir. 

Adayların, Profesör kadrosu baĢvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro 

baĢvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu 

içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir. 

Adaylar ayrıca, baĢvuru dosyası oluĢturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer 

kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim 

edeceklerdir. 

Posta ile baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. 
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FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/ANABĠLĠM/ 

ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ 

Protetik DiĢ Tedavisi Doçent (2) 1 

Protetik DiĢ Tedavisi Doçent (3) 1 

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Profesör (4) 1 

Fransızca Mütercim Tercümanlık Dr. Öğr. Üyesi (1)(5) 1 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

Kimya Eğitimi Profesör (6) 1 

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Doçent (7) 1 

Alman Dili Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi (1)(8) 1 

Sınıf Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi (9) 1 

FEN FAKÜLTESĠ 

Aktüerya Profesör (10) 1 

Cebir ve Sayılar Teorisi Doçent (11) 1 

Moleküler Biyoloji Doçent (12) 1 

Biyoteknoloji Dr. Öğr. Üyesi (13) 1 

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ 

Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Dr. Öğr. Üyesi (14) 1 

ĠKTĠSADĠ ve ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ 

Aile ve Tüketici Bilimleri Profesör (15) 1 

Sağlık Yönetimi Profesör (16) 1 

Sosyal Hizmet Doçent (17) 1 

Uluslararası ĠliĢkiler Doçent (1)(18) 1 

MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ 

Makine Teorisi ve Dinamiği Profesör (1)(19) 1 

Çevre Bilimleri Doçent (1)(20) 1 

Genel Jeoloji Doçent (21) 1 

Katıhal Fiziği Doçent (1)(22) 1 

Mineraloji Petrografi Doçent (23) 1 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Beslenme Bilimleri Profesör (24) 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent (25) 1 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Dr. Öğr. Üyesi (26) 1 

SPOR BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ 

Egzersizde Beslenme ve Metabolizma Doçent (27) 1 
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FAKÜLTE/ENSTĠTÜ/ANABĠLĠM/ 

ANASANAT DALLARI KADRO UNVANI 

KADRO 

SAYISI 

TIP FAKÜLTESĠ 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Profesör (Ġngilizce) (1)(28) 1 

Üroloji Profesör (Türkçe) (1)(29) 1 

Acil Tıp Doçent (Türkçe) (1)(30) 1 

Biyofizik Doçent (Türkçe) (1)(31) 1 

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doçent (Türkçe) (1)(32) 1 

Çocuk Cerrahisi Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(33) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(34) 1 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(35) 1 

Göz Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(36) 1 

Radyoloji Dr. Öğr. Üyesi (Türkçe) (1)(37) 1 

Tıp Eğitimi ve BiliĢimi Dr. Öğr. Üyesi(Türkçe) (1)(38) 1 

KANSER ENSTĠTÜSÜ 

Klinik Onkoloji Dr. Öğr. Üyesi (39) 1 

NÜFUS ETÜTLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

Nüfusbilim Profesör (40) 1 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 

Tiyatro Profesör (41) 1 
 

AÇIKLAMALAR 

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki 

kadrolara baĢvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını 

baĢarmıĢ olmaları Ģarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. 

Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/ 

atama/prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaĢılabilir. 

2 - Dental implantlarda yükleme protokolleri alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

3 - Zirkonyum ve klinik uygulamaları alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

4 - Anadolu Arkeolojisi ile ilgili çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

5 - Doktora derecesini Fransızca Mütercim - Tercümanlık veya Fransız Dili ve Edebiyatı 

alanından almıĢ olmak. 

6 - Doçent unvanını Kimya Eğitimi alanında almıĢ, teknolojik pedagojik alan bilgisi 

konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

7 - Doçent unvanını Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanından almıĢ, 

çevrimiçi örnek tabanlı öğrenme konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

8 - Alman Dili Eğitimi alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

9 - Ġlköğretim alanında Doktora derecesine sahip olmak ve ilkokulda felsefe eğitimi 

konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

10 - Risk Analizi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

11 - DeğiĢmeli halkada modül kuramı alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

12 - Doçent unvanını Biyoloji (Moleküler Biyoloji) alanından almıĢ olmak. 
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13 - Biyoloji alanında lisans, Tıbbi Biyoteknoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak. 

14 - Ġç Mimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak. 

15 - Doçent unvanını Aile ve Tüketici Bilimleri alanından almıĢ olmak. 

16 - Sağlık Kurumları Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent 

unvanını Strateji ve Yönetim alanından almıĢ olmak. 

17 - Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerini ve Doçent unvanını Sosyal Hizmet 

alanından almıĢ olmak. 

18 - Avrupa BütünleĢmesi alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

19 - Esnek Mekanizmalar ve Otomotiv alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

20 - Ġç ortam hava kirliliği ve önderiĢtirme teknikleri alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

21 - Yapısal jeoloji, tektonik ve jeomorfoloji konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

22 - Optik ince film kaplamalar ve elektrokromik ince film aygıtların üretimi ve 

karakterizasyonu alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

23 - Volkanoloji konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

24 - Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans derecesine sahip olmak ve Doçent unvanını 

Beslenme ve Diyetetik alanında almıĢ olmak. 

25 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans derecesine sahip olmak ve Doçent 

unvanını aynı alandan almıĢ olmak. 

26 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak. 

27 - Doçent unvanını Spor Bilimleri Temel Alanından almıĢ olmak, Egzersiz ve Sporda 

Beslenme konularında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

28 - Nörolojik Bilimlerde Doktora derecesine sahip olmak, Sterotaksi konusunda yurtdıĢı 

akademik deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek. 

29 - Minimal invaziv üroonkoloji ve robotik cerrahi konusunda en az bir yıl yurt dıĢı 

akademik deneyime sahip olmak ve robotik konsol cerrahi sertifikası sahibi olmak. 

30 - Hastane Afet Planı konusunda çalıĢmalar yapmıĢ ve ders vermiĢ olmak. 

31 - Elektro - nöro - dinamik süreçler konusunda uluslararası akademik deneyime sahip olmak. 

32 - BaĢ - boyun onkolojik cerrahisi ve mikrocerrahi ile serbest doku transferi konularında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

33 - Çocuk Ürolojisi konusunda yurtdıĢı akademik deneyime sahip olmak. 

34 - Çocuk Gastroenterolojisi yan dal uzmanı olmak. 

35 - Çocuk Hematoloji Onkoloji yan dal uzmanı olmak. 

36 - Oküler onkoloji ve oftalmik patoloji konularında yurt dıĢı akademik deneyim sahibi olmak. 

37 - Nöroradyoloji alanında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

38 - Eğitim Teknolojisi alanında Doktora derecesine sahip olmak, tıp eğitimi alanında 

çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

39 - Hematolojik malignensiler konusunda çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

40 - Doçentlik unvanını Demografi alanında almıĢ olmak. 

41 - Tiyatro alanında Doktora derecesine sahip olmak, dramaturgi-yorum ve dramatik 

yazarlık alanlarında çalıĢmalar yapmıĢ olmak. 

Ġlan olunur. 5273/1-1 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2018/11865 Keban Şalt-2 TM İrtibat Hatları Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim

Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
2018/11866 154 kV Sakarya-Kaynarca Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2018/11868 154 kV Adapazarı-Sakarya Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2018/11959 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Kurulması,
Kapatılması ve Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI
–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK’ın Atanması Hakkında Karar

(No: 2018/13)
–– Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN’ın Atanması Hakkında Karar

(No: 2018/14)
–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN’ın Yeniden Atanması

Hakkında Karar (No: 2018/15)
–– Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN’ın Atanması Hakkında Karar

(No: 2018/16)
–– Başkent Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Ali HABERAL’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar

(No: 2018/17)
–– Maltepe Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şahin KARASAR’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar

(No: 2018/18)
–– Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Oral ERDOĞAN’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar

(No: 2018/19)
–– TED Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Halise Belgin AYVAŞIK’ın Atanması Hakkında Karar

(No: 2018/20)
2018/11550 Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliğine İbrahim

KALIN’ın Atanması Hakkında Karar 
–– Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve

Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait
Atama Kararları

YÖNETMELİKLER
–– Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İşyurtları Ortak Üretim ve İşbirliği Programının Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
–– Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Yönetmeliği

TEBLİĞ
–– Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 11)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 12/4/2018 Tarihli ve 2014/16308 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/4/2018 Tarihli ve 2017/29989 Başvuru Numaralı Kararı

NOT: 13/6/2018 tarihli ve 30450 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

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


