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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ŞEHİR İÇİ YOLLARDA BİSİKLET YOLLARI, BİSİKLET İSTASYONLARI

VE BİSİKLET PARK YERLERİ TASARIMINA VE YAPIMINA

DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, şehir içi yollarda bisikletlerin ulaşım amacıyla

kullanılmasını sağlamak, bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin plan-

lanması, tasarlanması, yapılması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, şehir içi yollardaki bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet

park yerlerinin tasarım ve yapım kurallarını, bisiklet yollarının şehir içi yollara entegrasyonunu,

bisiklet istasyon ve bisiklet park yerlerinin işletilmesini kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bisiklet istasyonu: Bisikletlerin işletmesinden kiralanabildiği ve gereği halinde bakım

ve onarımının yapıldığı, bisiklet ulaşım aksı üzerinde yer alan istasyon noktalarını,

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

3 Kasım 2015
SALI

Sayı : 29521



b) Bisiklet park yeri: Bisikletlerin güvenli olarak bırakılabilecekleri, araç trafiğinden

arındırılmış ve toplu olarak park edilmesi için tasarlanmış özel alanı,

c) Bisiklet yolu: Ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla yaya ve motorlu araç trafiğini

aksatmadan bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullandığı, motorlu araç trafiğine kapalı yolları,

ç) Bisiklet: Üzerinde bulunan insanların adale gücü ile pedal veya el ile tekerleği dön-

dürülmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlar ile azami sürekli anma gücü 0.25 kilovatı

geçmeyen, hızlandıkça gücü düşen ve hızı en fazla 25 km/sa’te ulaştıktan sonra veya pedal çe-

virmeye ara verildikten hemen sonra gücü tamamen kesilen elektrikli bisikletleri,

d) Boyuna eğim: Yol güzergâhında yol ekseni boyunca, yola verilen eğimi,

e) Durma çizgisi: Işıklı veya ışıksız trafik işareti ile durdurulan araçların, durup bekle-

yeceği yol kaplaması üzerine çizilmiş çizgiyi,

f) Engelli:  Doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel,

zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle nor-

mal yaşamın gereklerine uyamama durumunda olup; bağımsız hareket edebilmesi için yapılarda

ve açık alanlarda özel fiziksel ve teknik düzenlemelere gereksinim duyan kişiyi,

g) Enine eğim: Yolun ekseninde yatayda dik iki tarafa veya tek tarafa doğru verilen

eğimi,

ğ) İki yönlü yol: Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı yolu,

h) İlgili idare: Mücavir alan dâhilinde belediyeler, mücavir alan haricinde il özel idare-

lerini,

ı) İşaretleme: Taşıt yolu ile bordür, ada, ayırıcı, oto korkuluk gibi karayolu elemanları

üzerindeki belirlenmiş renklerde çizgi, şekil, sembol, yazı, yansıtıcı ve benzeri yardımıyla özel

bir talimat, bilgi veya uyarının aktarılmasını sağlayan tertibatı,

i) İşaretler: Yol kaplaması, bordür, ada, refüj, oto korkuluk gibi karayolu elemanları

üzerine çizilen çizgiler, oklar, yazılar, sayılar ve şekilleri,

j) Karayolları Teknik Şartnamesi: Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından 2013 yılında

yayımlanan Yol Altyapısı, Sanat Yapıları, Köprü ve Tüneller, Üstyapı ve Çeşitli İşler Şartna-

mesini,

k) Kavşak: Çeşitli yönlerden gelen iki veya daha fazla trafik yolunun birbiri ile birleş-

tiği, ayrıldığı veya kesiştiği ortak alanı,

l) Refüj: Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların

diğer tarafa geçmesini engelleyen ve düzenleyen karayolu yapısı veya trafik tertibatı,

m) Şehiriçi yolu: Yayaların, motorlu (raylı sistem hariç) ve motorsuz taşıtların hareket

ettiği, diğer yollardan farklı olarak gerekli her türlü teknik alt yapı tesislerine sahip yolu,

n) Taşıt yolu: Yolun taşıt trafiğine ayrılmış kısmını,

o) Tek yönlü yol: Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı yolu,

ö) Trafik hiyerarşisi: Trafik akış sistemi içerisinde motorlu ve motorsuz taşıtların bir-

birlerine geçiş üstünlüklerini,

p) Trafik işaret levhası: Sabit veya taşınabilir bir mesnet üzerine yerleştirilmiş ve üze-

rindeki sembol, renk ve yazı ile özel bir talimatın bildirilmesini sağlayan trafik tertibatını,

r) TS 10839: Türk Standart Enstitüsü tarafından Mart 2013 tarihinde yayımlanan Şehiriçi

Yollar-Kavşaklarda Bisiklet Yolu Geçişleri Tasarım Kuralları standardını,
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s) TS 11782: Türk Standart Enstitüsü tarafından Mart 2013 tarihinde yayımlanan Şehiriçi

Yollar-Bisiklet Park Tesisleri Tasarım Kuralları standardını,

ş) TS 12576: Türk Standart Enstitüsü tarafından Haziran 2012 tarihinde yayımlanan

Şehir İçi Yollar-Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaret-

lemelerin Tasarım Kuralları standardını,

t) TS 7249: Türk Standart Enstitüsü tarafından Mart 2013 tarihinde yayımlanan Şehiriçi

Yollar Boyutlandırma ve Tasarım Esasları standardını,

u) TS 9826: Türk Standart Enstitüsü tarafından Mart 2013 tarihinde yayımlanan Şehiriçi

Yollar-Bisiklet Yolları standardını,

ü) UKOME: Ulaşım Koordinasyon Merkezini,

v) Yaya kaldırımı: Taşıt yolu kenarı ile gerçek veya tüzel kişilere ait mülkler arasında

kalan ve bordür taşıyla taşıt yolundan ayrılmış platformun yalnız yayaların kullanımına ayrılmış

kısmı,

y) Yaya: Karayolunda hareketsiz duran veya yürüyen kişiyi,

z) Yeşil bant: Kısa boylu ağaçlar ve bitkiler ile bisikletlinin görüşünü etkilemeyecek

şekilde tasarlanan hem peyzaj düzenlemesi için hem de ayırıcı olarak kullanılabilen bölgeleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bisiklet Yollarının Genel Esasları

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Bisiklet yolları, kullanıcılarının ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak ve tra-

fik akış sistemi içerisinde kavşak ve yol ayrımlarındaki geçişlerini güvenli bir şekilde sağlamak

amacıyla öncelikli olarak topoğrafyanın müsait olduğu yerlerde yapılır ve ulaşım noktalarını

ve yerleşim yerlerinin merkezi bölgelerini birbiriyle irtibatlandıracak bir ağ oluşturacak şekilde

tasarlanır.

(2) Bisiklet yolu ve ağları tasarlanırken bisiklet sürüşüne en uygun güzergâh tercih edi-

lir. Bisiklet yolu ağı, kavşaklar ile kent mobilyaları, peyzaj öğeleri ve yapı parselleri tarafından

en az sayıda bölünüp yolun devamlılığı esas alınarak, bisikletlinin bir başlangıç noktasından

varış noktasına kesintiye uğramadan gidebilmesini sağlayacak şekilde tasarlanır.

(3) Bisiklet yolu ağı, trafik hiyerarşisi göz önünde bulundurularak motorlu araç yolla-

rından, bisiklet sürücülerinin yol geçişlerinde diğer araçlar tarafından net bir şekilde görünme-

lerini sağlayacak biçimde tasarlanır.

(4) Bisiklet yolları, bisikletlilere beklenmedik durumlarla karşılaştıklarında durmak için

gerekli reaksiyon ve frenleme mesafesini sağlayacak duruş görüş mesafesine göre tasarlanır.

(5) Bisiklet yollarının tasarımında öncelikli olarak trafik akışı ile aynı ve tek yön tercih

edilir; ancak, yeterli genişlik ve sinyalizasyon sisteminin sağlandığı durumlarda çift yönlü şe-

ritler de oluşturulur.

(6) Eğim, bisikletliyi tehlikeye sokmayacak şekilde en çok %4 olarak uygulanır ve artan

eğimler Ek-2 Tablo 1’de belirtilen eğim ve önerilen maksimum uzunluklar dikkate alınarak ta-

sarlanır. Dik eğimle geçilmesi gereken durumlarda, bisiklet yolu genişliği artırılarak bisiklet-

lilere ekstra manevra yapabilecekleri alan bırakılır.

(7) Bisiklet yolları uzun ömürlü mavi renkli boya ile boyanır.
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(8) Bisiklet yolu ağları üzerinde kent bütünündeki ulaşım sistemleri ile uyumlu, güven-

liği sağlayacak trafik işaret ve işaretlemeleri ile sinyalizasyon sistemleri oluşturulur.

(9) Bisiklet yolu ağları üzerinde bisiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda

yeterli park istasyonları ve park yerleri yapılır.

(10) Bisiklet yolu ağlarının yapım, bakım ve onarımı ilgili idaresince yapılır veya yap-

tırılır.

(11) Üniversite kampüslerinde bisiklet yolu yapılması halinde yurt ve eğitim binaları

birbirine bağlanacak şekilde tasarlanır ve ihtiyacı karşılayacak yeterlikte yurt ve eğitim bina-

larına bisiklet park yerleri yapılır.

(12) Yeni yerleşim yerlerinin planlanmasında, arazinin mülkiyet dokusu ve coğrafi özel-

likleri dikkate alındığında bisiklet yolu yapılması uygun görülen şehir içi yollarda yol geniş-

likleri TS 9826 standardında belirtilen minimum bisiklet yolu genişlikleri eklenerek planlanır.

(13) Bisiklet yolu ve bisiklet yolunun güzergâhındaki karayolları ile kesişim noktasında,

en az 1/500 ölçekli yol projesi yapılıp büyükşehir belediyelerinde UKOME kurul kararı, diğer

belediyelerde ise il/ilçe trafik komisyonu kararına istinaden belediye meclisi kararı ile uygu-

lanır. Ayrıca, bisiklet yolları 14/6/2014 tarihli ve 29030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine uygun olarak yapılan uygulama imar planında ve varsa

ulaşım ana planında gösterilir.

(14) Her bisiklet yolunun güzergahına bir ad veya kod verilir.

(15) Genel olarak bisiklet yolları, gidiş yönünde yolun sağ tarafında yol platformu ile

yaya kaldırımı arasında planlanır.

(16) Bisiklet yolları, tek yönlü yollarda motorlu taşıt trafiği ile aynı yönde yolun sağında

ve tek yönlü olarak veya yolun sağında iki yönlü olarak; iki yönlü yollarda yolun her iki tara-

fında, motorlu taşıt trafiği ile aynı yönde tek yönlü olarak; bunun gerçekleştirilemediği kısım-

larda ise yolun bir tarafında çift yönlü olarak gerekli ölçülere uygun şekilde tasarlanır.

(17) Bisiklet yolları engelliler tarafından kullanılan ve hız sınırı dâhilinde olan araçlar

tarafından da kullanılır.

(18) Sit alanlarında ve korunan alanlarda 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Ta-

biat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca planlama ve uygulama yapılır. Koruma amaçlı imar

planlarında aksine hüküm bulunmuyorsa, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(19) Kaldırım üzerinde bisiklet yolu teşekkül ettirilmesi halinde, kaldırım üzerinde bi-

siklet yolu haricinde kalan kaldırım genişliği TS 12576’daki asgari koşullar sağlanır.

(20) Bisiklet yolu kaplamaları ve aydınlatmasında yenilenebilir enerji sistemleri kulla-

nılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bisiklet Yolları Tasarım ve Yapım Kuralları

Yaya kaldırımına yapılacak bisiklet yolları

MADDE 5 – (1) Bisiklet yolu, yol yüzeyi seviyesinde ya da yol yüzeyi ile kaldırım se-

viyesi arasında olabilir ancak, kaldırımla aynı veya üst seviyede olamaz.

(2) Bisiklet yolunun yaya kaldırımının taşıt yolu tarafında tek şeritli olarak yapılması

halinde, bisiklet yolu şerit genişliği TS 9826 standardında belirtildiği şekilde en az 130 cm

genişliğinde tasarlanır ve taşıt yolu tarafında 50 cm genişliğinde emniyet mesafesi bırakılır

(Ek-1 Şekil 1).
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(3) Daraltılmış bisiklet yolu uygulaması için yaya kaldırımında yapılacak bisiklet yol-

larının tasarımında TS 9826 ve TS 12576’da belirtildiği şekilde manevra payı yaya kaldırımı

tarafında bırakılır. Bisiklet yolu şerit genişliği taşıt yolundaki emniyet mesafesi ile birlikte en

az 160 cm olacak şekilde tasarlanır. Dar yaya kaldırımında tek şeritli bisiklet yolu yapımında

her iki taraftaki manevra payları azaltılarak bu genişlik en az 140 cm olarak uygulanabilir (Ek-1

Şekil 2). Yaya kaldırımı genişliği, bisiklet yolu sebebiyle 150 cm’den daha az olmaz.

(4) Garaj ve bahçe giriş çıkışları gibi kaldırımın motorlu araçlarla kısa süreli olarak or-

tak kullanım alanına sahip olduğu noktalar haricinde bisiklet yolları bölünmeyecek şekilde ta-

sarlanır.

(5) Yaya kaldırımının taşıt yolu tarafına yapılacak iki şeritli bisiklet yolunun şerit ge-

nişliği TS 9826’da belirtildiği üzere, Ek-1 Şekil 3’te gösterildiği gibi üç farklı şekilde yapılır.

(6) Yaya kaldırımı genişliğinin müsait olması durumunda bisiklet yolu ile taşıt yolu

arasına emniyet için yeşil bant konulması halinde uygulanacak ölçüler TS 9826’da belirtildiği

üzere, Ek-1 Şekil 4’te gösterilmiştir. Yaya kaldırımına bisiklet yolu yapıldığında; bisiklet yolu,

yaya kaldırımının taşıt yolu tarafında yapılır.

(7) Yaya kaldırımında bulunan bisiklet yolu yüzey kaplaması TS 9826’da verilen en-

kesite ve malzemelere uygun olarak yapılır (Ek-1 Şekil 5).

Taşıt yoluna yapılacak bisiklet yolları

MADDE 6 – (1) Bisiklet yolunun taşıt yolunda yapılması halinde, taşıt yolu ile bisiklet

yolu birbirinden en az 25 cm genişliğinde devamlı çizgi ile ayrılır ve bisiklet yolu genişliği TS

10839’a uygun olarak yapılır (Ek-1 Şekil 6).

(2) Ayırıcılı bisiklet yolu yapımı tercih edilmesi durumunda, bisiklet yolu ile motorlu

taşıt şeridi arasında mümkün olduğunca fiziksel bariyer ile koruma alanları oluşturulur. Trafik

güvenliği göz önüne alınarak en az 60 cm genişliğinde ve en az 10 cm yüksekliğinde bir refüjle

bisiklet yoluyla taşıt yolu birbirinden ayrılır (Ek-1 Şekil 7 ve Şekil 8).

(3) Taşıt trafiğinden şerit çizgisi dışında herhangi bir bariyer ile ayrılmadan uygulanacak

bisiklet yollarında, bisiklet yolunun araç park yeri yanında bulunması durumunda araç park

yeri ile bisiklet yolu arasında 60 cm mesafe bırakılır (Ek-1 Şekil 9).

(4) Taşıt yolundaki bisiklet yollarında bisikletlilerin taşıtlarla güvenli bir şekilde hare-

ketinin sağlanması için araç hız sınırının 50 km/sa’tan fazla olduğu yerlerde taşıt yolu şerit çiz-

gisi ile bisiklet yolu arasında en az 1,5 m güvenlik mesafesi bırakılır.

(5) Taşıt yoluna yapılacak bisiklet yolu kaplamaları, Karayolları Teknik Şartnamesine

uygun olacak şekilde taşıt yolunun yapıldığı malzeme ile asgari aynı vasıfta yapılır.

Park ve bahçeler içerisine yapılacak bisiklet yolları

MADDE 7 – (1) Park ve bahçeler içerisindeki bisiklet yolu ulaşım ağı çevreye duyarlı

ve araziye uyum sağlayacak şekilde düzenlenir.

(2) Park ve bahçelerin içerisinden geçen bisiklet yolları, trafiğin yoğun olduğu hatlardan

ayrı olarak planlanır ve bir alternatif oluşturacak şekilde düzenlenir.

(3) Park ve bahçeler içerisindeki bisiklet yollarının kısa mesafeli toplu taşıma ağına ve

sokaklara bağlanarak erişilebilirliği sağlanır ve kent içi trafik düzenlemeleri bu bağlamda ya-

pılır.

(4) Park ve bahçelerde uygulanacak bisiklet yolları 5 inci maddede belirtilen yaya kal-

dırımına yapılacak bisiklet yolları ile aynı şartlara sahip olarak tasarlanır.
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Trafik güvenliği ve hız

MADDE 8 – (1) Bisiklet yolları için hız sınırı azami 25 km/sa olarak uygulanır.

(2) Yaya kaldırımındaki bisiklet yolunda enine eğim TS 9826’da belirtildiği gibi taşıt

yolu tarafına doğru %2 olacak şekilde uygulanır (Ek-2 Şekil 1).

(3) Bisiklet yollarında uygulanacak boyuna eğimler Ek-2 Tablo 1’deki değerler göz

önüne alınarak tasarlanır.

(4) Bisiklet yolunun yaya kaldırımında olduğu hallerde, taşıt yolundaki garaj giriş-çı-

kışlarında araç geçişleri için bisiklet yolu TS 7249 ve TS 10839 standartlarında belirtildiği şe-

kilde yapılır ve geçişler 50 cm x 50 cm’lik, 50 cm aralıkla beyaz boyanmış zemin ile belirtilir.

Geçişteki kesikli çizgiler arasında kalan bisiklet yolu kısmı sarı ve benzeri uygun renkte aşın-

mayacak özellikte bir boya ile boyanarak araçlar tarafından fark edilmesi sağlanır (Ek-2 Şekil 2

ve Şekil 4).

(5) Bisiklet yollarının önünde yaya güvenliğini tehlikeye sokacak yerlere hız kesici en-

geller konulur. Su tahliye ve benzeri amaçlı mazgallar ise bisiklet tekerleklerinin boşluk bö-

lümlerine girerek meydana gelecek kazaların önlenebileceği şekilde tasarlanır.

(6) Bisiklet kullanımında sürücü belgesi, kullanıcı yaşı ve cezalara ilişkin hususlarda

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Kara Yolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uy-

gulanır.

Bisiklet yolu işaretlemeleri

MADDE 9 – (1) Taşıt yolundaki bisiklet yolu, taşıtların geçtiği bölümden, TS 10839

standardına uygun şekilde beyaz renkte sürekli çizgi; kavşaklarda, garaj ve bahçe giriş-çıkışında

ise kesikli çizgi ile ayrılır (Ek-2 Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4).

(2) Kavşaklardaki, garaj ve bahçe giriş çıkışlarındaki bisiklet yollarının başlangıç ve

bitişlerine uyarıcı levhalar yerleştirilir.

(3) Taşıt yolundaki bisiklet yoluna diğer taşıtların geçmemesi veya park etmemesi için,

kavşak girişlerinde kaldırım kenarlarına (Ek-2 Şekil 5 ve Ek-2 Şekil 6) bisiklet yolu ikazı ve

gerekli yerlerde park yasağı levhaları konulur.

(4) Trafik ışıkları ile ilgili gerçekleştirilen düzenlemelerde, bisikletlilere sağlanan ko-

laylıklar ve tercih olanakları, çıkmaz sokaklar, tek yönlü sokaklar, yaya bölgeleri ve benzeri

özel durumlar özel trafik işaretleri ile belirtilir.

(5) Bisikletlilere ait trafik ışık sistemleri, uyarı ve yön levhaları, bisiklet yolları zemininde

ve/veya kenarında bisiklet yolu zemini ile tabela alt kenarı arasındaki net yükseklik 2.00 m’den

az olmamak üzere bisikletlinin kolay görebileceği bir hizada konumlandırılır.

(6) Bisikletliler için belli bir hızda kesintisiz bisiklet sürüşünü sağlamak üzere gerekli

altyapı sağlandığı takdirde sinyalizasyon düzenlemeleri yapılarak yeşil dalga sistemi oluştu-

rulur.

(7) Bisiklet yolunun başlangıç ve bitişi, sağa ve sola dönüşler, tehlike ve yasaklar, yönler

Ek-2 Şekil 7’de gösterilen levhalarla belirtilir. Mecburi bisiklet yolu işaret levhası sadece bi-

sikletliler için inşa edilmiş olan özel yolun başlangıcına konulur. Diğer yol ve caddelerle olan

kesişimlerden sonra ilgili kurumca gerekli görülmesi halinde bu işaret levhasının tekrarlanması

sağlanır.

Sayfa : 6                                 RESMÎ GAZETE                                 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521



(8) Bisiklet yolu ile ulaşılabilecek en yakın yerleşim birimleri, hastaneler, turistik yerler,
kent bütününde görülmeye değer ve bisiklet ile ulaşılabilecek tarihi noktalar, toplu taşım ak-
tarma noktaları, en yakın bisiklet park yeri gibi odak noktalarının mesafe bilgisini veren işa-
retlemeler ile kavşak giriş ve çıkışlarını gösteren işaret levhaları uygun yerlere yerleştirilir.

(9) Yaya kaldırımında bisiklet yollarına dair yayaları uyarıcı levhalar gerekli yerlere
yerleştirilir.

(10) Bisiklet yollarında bulunması gereken levhalar bisikletliyi tehlikeye sokmayacak
sayıda gerekli yerlere yerleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçişler

Bisiklet yollarında geçişler
MADDE 10 – (1) Otobüs durakları boyunca bisiklet yolu TS 9826 standardına uygun

olarak, taşıt yoluna taşmadan, durak arkasından ve durağa 200 cm’lik mesafe bırakılarak yapılır
(Ek-3 Şekil 1).

(2) Yaya kaldırımındaki bisiklet yollarının kavşak geçişleri TS 10839 standardında be-
lirtildiği şekilde aşağıdaki özelliklere uygun olarak tasarlanır;

a) Yaya kaldırımında yapılan bisiklet yollarının ışık kontrolsüz kavşak geçişleri Ek-3
Şekil 2’ye,

b) Yaya kaldırımında yapılan bisiklet yollarının ışık kontrollü kavşak geçişleri Ek-3
Şekil 3’e,

c) Kavşaklardaki damla adasından bisiklet yolu geçişleri Ek-3 Şekil 4’e,
ç) Işık kontrollü ve kontrolsüz yollarda bisiklet yolu geçişleri Ek-3 Şekil 5’e,
d) Yaya kaldırımında yapılan bisiklet yollarının tali yoldan geçişleri ve sola dönüşleri

Ek-3 Şekil 6’ya,
e) Kavşak dışında düz yollarda, karşıdan karşıya bisiklet yolu geçişleri ışık kontrollü

veya kontrolsüz geçiş olmasına göre Ek-3 Şekil 7’ye,
uygun yapılır.
(3) Bisiklet yolunun yaya kaldırımından taşıt yoluna geçmesi halinde, güzergâh deği-

şimi TS 9826 standardında uygun olarak Ek-3 Şekil 8’de gösterilen şekilde yapılır.
(4) Taşıt yolunda çizgi ile ayrılmış bisiklet yollarının kavşak geçişleri Ek-3 Şekil 9’daki

gibi TS 10839 standardında belirtilen özelliklerde; taşıt yolundan yaya kaldırımına geçen bi-
siklet yolu ve yaya kaldırımından taşıt yoluna inen bisiklet yolları ise Ek-3 Şekil 10’daki gibi
yapılır.

(5) Sinyalize edilmiş kavşaklarda, bisikletlilerin kırmızı ışık süresince güvenliğinin
sağlanması ve diğer yol kullanıcıları tarafından görülebilecek bir şekilde motorlu araç kuyru-
ğunun önüne geçebilmesi için 3 ila 5 metre arasında uzunluğa sahip bisikletli bekleme alanları
yapılır. Bisiklet kullanıcılarına, aynı yönde seyreden motorlu taşıtlardan birkaç saniye önce
yeşil ışık ile geçiş önceliği sağlanır. Bunu sağlamak üzere sinyalizasyon sistemi yaya, bisiklet
ve motorlu araçlar için ayrı ayrı tesis edilir. Bisikletli bekleme alanları motorlu araçların durma
çizgisinin önünde ve yaya geçit çizgilerinin gerisinde Ek-3 Şekil 11’deki gibi yapılır.

(6) Geçişler, motorlu taşıtlar ve bisikletliler için ayrı trafik ışıklarının birbiriyle uyumlu
çalışması suretiyle, bisikletlilere geçiş önceliği sağlayacak şekilde sağlanır. Geçişlerde sinya-
lizasyon yardımıyla yolun uygun olması durumunda bisikletli için çapraz geçişler Ek-3 Şekil
12’deki gibi yapılır.

(7) Ana trafik geçişlerinde alt geçitler, rampalı ve döner üst geçitler tercih edildiği tak-
dirde eğim %9’u geçmeyecek şekilde yapılır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Entegrasyonu

Bisikletlilerin ulaşım sistemine entegrasyonu

MADDE 11 – (1) Bisiklet kullanımının ulaşım amaçlı hale getirilebilmesi amacıyla

yetkili kurumlarca planlı bisiklet yollarının toplu taşıma ağlarına (metro, tren, otobüs, vapur

ve benzeri) bağlanacak şekilde bütünleşmesi sağlanır.

(2) Toplu taşımada ilgili idarelerin belirleyeceği güzergâhlarda ve sayılarda bisiklet ta-

şıma aparatlarına sahip otobüsler kullanılır, otobüs sürücülerine gerekli eğitim verilir ve bilgi-

lendirme yapılır. Bisiklet taşıma aparatına sahip otobüsler öncelikle yokuşun fazla, trafiğin yo-

ğun olduğu yollarda kullanılır.

(3) Şehir içi raylı ulaşım sistemlerinin bisiklet kullanımı ile uyumu, ilgili idarenin uygun

görüşü çerçevesinde, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde günlük sayı sınırlaması dâ-

hilinde, diğer saatlerde ise herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmadan uygulanır.

(4) Şehir içi deniz yolu taşımacılığının bisiklet kullanımı ile uyumu, ilgili idarenin uy-

gun görüşü çerçevesinde, yolcu yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde günlük sayı sınırlaması

dâhilinde, diğer saatlerde ise herhangi bir sayı sınırlamasına tabi olmadan uygulanır.

(5) Bisiklet sayısı ve ağırlığı dikkate alınarak ulusal veya uluslararası sertifikaya sahip

bisiklet taşıma aparatları toplu taşıma araçlarında ilgili idarenin sorumluluğunda kullanılır.

ALTINCI BÖLÜM

Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri

Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri ile ilgili genel hükümler

MADDE 12 – (1) Bisiklet sürücülerinin, bisikletlerini güvenli olarak bırakabilecekleri,

aydınlatması olan, hava koşullarına dayanıklı, motorlu taşıt trafiğinden arındırılmış ve bisik-

letlerin toplu olarak park edilebileceği istasyonlar ile bisiklet park yerleri ihtiyacı karşılayacak

oranda yapılır ve yapılan bisiklet park yerlerinde TS 11782 standartları sağlanır.

(2) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri araç ve yaya trafiğine engel olmayacak

şekilde, bisiklet yollarına yakın, göz önünde ve hırsızlığa karşı emniyetli olacak şekilde tasar-

lanır. Ayrıca, şehrin cazibe merkezlerinde ortaya çıkabilecek talep yoğunluğunun karşılanabi-

leceği sayıda bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri oluşturulur.

(3) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri uzaktan görünebilir şekilde yapılır ve

bu alanlar bilgilendirici işaret ve levhalarla tanımlanır. Ayrıca istasyonlar ve park yerlerine ula-

şım dik rampalar ve merdivenler olmayacak şekilde tasarlanır.

(4) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri; toplu taşıma araçları, raylı sistem, deniz

taşımacılığı ve şehirlerarası taşımacılık terminalleri ile kolayca bütünlüğün sağlanabilmesi için

söz konusu toplu taşıma ağlarına en kolay erişilebilecek noktalarda inşa edilir.

(5) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin uzun süreli kullanımı durumunda il-

gili idarenin isteği doğrultusunda bisiklet park yeri, üstü kapalı olarak düzenlenir (Ek-4 Şekil 1).
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Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri ile ilgili tasarım esasları

MADDE 13 – (1) Bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerleri, bisikletlerin belirli bir

düzende, güvenli bir şekilde kilitlenip sabitleştirilmesini sağlayıcı bisiklet kilit mekanizmasını

içerir ve bisikletlerin park yerlerine kolayca yerleştirilebilecek ve çıkarılabilecekleri şekilde

tasarlanır.

(2) Bisiklet park ekipmanları darbelere ve hava koşullarına dayanıklı özellikte olur.

(3) Bisiklet istasyonları ve park yerleri, yer durumuna göre Ek-4’te gösterilen şekilde

yola dik veya açılı, tek sıra, iki sıra, dairesel veya yarım daire biçiminde tasarlanır.

a) Tek sıra halinde yola dik olarak oluşturulan bisiklet park yerinde iki bisiklet arası

0,60 – 0,70 m, bisikletin boyuna park yeri genişliği ise 1,90 m olarak tasarlanır (Ek-4 Şekil 2).

b) Tek sıra halinde yola açılı olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, bisikletler yola

45˚ açılı olarak yerleştirilir,  park bandı genişliği 1,35 m ve iki bisiklet arası yatayda 0,85 m

olarak tasarlanır (Ek-4 Şekil 3).

c) Tam veya yarım dairesel olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, bisikletler bir ağaç

veya direk etrafında dizilir (Ek-4 Şekil 4).

ç) İki sıra halinde oluşturulan bisiklet park yerinde, yaya geçişleri ve manevra alanı

için iki sıra arasında 1,75 m açıklık bırakılır (Ek-4 Şekil 5).

d) İki sıralı yola açılı olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, manevra ve yürüme ala-

nının genişliği en az 1,40 m olarak tasarlanır (Ek-4 Şekil 6).

e) Askılı olarak oluşturulan bisiklet park yerinde, bisikletler duvara yarı dik şekilde da-

yalı olarak park eder (Ek-4 Şekil 7).

(4) İlgili belediye tarafından uygun görülen ulusal veya uluslararası standartlara uygun

veya sertifikaya sahip bisiklet park yerleri de tasarlanabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Aydınlatma, kamulaştırma ve güvenlik

MADDE 14 – (1) Bisiklet yolları gece güvenliği ve sürüş konforu için en az Ek-5 Tablo

1’deki değerlere uygun olarak ve bisikletlinin yüzüne ışık yansımayacak şekilde projelendiri-

lerek aydınlatılır.

(2) Bisiklet yollarının yapım sürecinde uygulanacak kamulaştırma işlemleri 4/11/1983

tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(3) Bisiklet yolları, bisiklet işletme ve park istasyonlarının bakım, onarım, denetim ve

güvenlik işleri, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 3/7/2005

tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydı ile ilgili belediyeye ait

olup, istasyonların işletilmesi ilgili belediyece yapılır veya yaptırılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut bisiklet

yolları 5 yıl içerisinde bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ

BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı

Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmeliğin

3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun

44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) bendi ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre

ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye

dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,”

“d) Müdürlük: Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe-

kilde değiştirilmiştir.

“Geçici Ustalık Yetki Belgesi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik

Kurumu (MYK) tarafından 25/05/2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin

Tebliğ ile mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklerle ilgili olarak düzenlenen

EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi, bu Tebliğde geçiş için öngörülen tarihe kadar geçerlidir.

Diğer branşlarda düzenlenmiş EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi, MYK tarafından yayımla-

nacak tebliğler ile belirlenecek tarihe kadar yetki belgesi yerine geçer.

(2) 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fık-

rası kapsamında sayılan durumlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

(3) Yapı sektöründe uygulamada nitelik arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla

ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde veya münferiden yapı ustalarına yönelik eğitim ve bilgi-

lendirme faaliyeti Bakanlıkça yapılabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ba-

yındırlık ve İskan Bakanı” ibaresi, “Çevre ve Şehircilik Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/12/2010 27787
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar BaĢbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

ĠĢletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

3 Kasım 2015 

SALI 
Sayı : 29521 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2006/109 
Karar No : 2015/227 
Davacı : K. H. 
Sanık : KHALIL ALĠYEV, Alibaba ve Beyim oğlu, 1972 doğumlu, Nahçıvan 

nüfusunda kayıtlı. 
Suç : 4926 Sayılı Kanuna Aykırılık (Mülga) 
Suç Tarihi/Saati : 17/01/2006 
Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 
Karar Tarihi : 02/06/2015 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 4926 Sayılı 

Kanuna Aykırılık (Mülga) suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Mahkememizce verilen 
02/06/2015 tarih, 2006/109 esas ve 2015/227 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık 
hakkında neticeten düĢme kararı verilmiĢ olup, sanık Khalıl ALĠYEV bulunamadığından 
gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 
yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 8886 

————— 
Esas No : 2012/783 
Karar No : 2012/743 
Davacı : K. H. 
Sanık : HASAN ABDULLAYEV, Cavad ve Gülbeniz oğlu, 07/01/1992 

ġERUR doğumlu. ġERUR NAHÇIVAN AZERBAYCAN adresinde 
oturur. 

Suç : 5683 Sayılı Pasaport Kanunun 26. Maddesine Aykırılık, 5237 sayılı 
TCK 53 Maddelerine Aykırılık 

Suç Tarihi : 03/05/2012 
Suç Yeri : IĞDIR/ARALIK 
Karar Tarihi : 20/11/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 Sayılı 

Pasaport Kanunun 26. Maddesine Aykırılık, 5237 sayılı TCK 53 Maddelerine Aykırılık suçundan 
kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 20/11/2012 tarih ve 
2012/257 esas ve 2012/600 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 
2,000 TL Ġdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık Hasan 
ABDULLAYEV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı 
maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun 
yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 8883 
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Fethiye 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No  : 2014/420 
Karar No : 2015/408 
Mahkememizin 11.06.2015 tarihli 2014/420 Esas 2015/408 Karar sayılı ilamı ile; Nurettin 

ve Kadriye oğlu, Üsküdar 02.12.1974 doğumlu Ġstanbul, Kadıköy, Merdiven köy nüf. kayıtlı 
SELÇUK ÜÇLER hakkında; tehdit suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verildiği anlaĢılmıĢtır. 

Sanığın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle 
ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılmasına 7201 sayılı tebligat 
kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 9149 

————— 
Esas No  : 2015/195 
Karar No : 2015/369 
Mahkememizin 02.06.2015 tarihli 2015/195 Esas 2015/369 Karar sayılı ilamı ile; Ġbrahim 

Erol ve Beyhan oğlu, Oldenburg/Almanya 12/10/1981 doğumlu Osmaniye, Bahçe, Örencik nüf. 
kayıtlı sanık MUSTAFA ERDĠM ĠNCE hakkında; mahkememizin 2010/887 K sayılı ilamı ile 
verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASINA, silahla tehdit suçundan 5237 sayılı TCK.nın 106/2-a, 
62, maddesi uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına TCK.nın 51. maddesi uyarınca 
hapis cezasının ertelenmesine, TCK. nın 51/3 maddesi gereğince sanığın 1 yıl 8 ay denetim 
süresine tabi tutulmasına, sanık hakkında TCK.nın 51/7, 51/8 maddelerinin uygulanmasına, 
TCK.nın 53/1-a,b,d,e,c maddelerinin uygulanmasına karar verildiği anlaĢılmıĢtır. 

Sanığın bütün aramalara rağmen bulunmaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle 
ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

Ġlanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmıĢ sayılmasına 7201 sayılı tebligat 
kanunun 29.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur. 9148 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TCCD 444 82 33 NO.LU ÖZEL SERVĠS NUMARASI ĠLE VERĠLEN ÇAĞRI MERKEZĠ 

HĠZMETĠNĠN PROFESYONEL FĠRMA ELĠYLE YÜRÜTÜLMESĠ ĠġĠNĠN 

01.01.2016 - 31.12.2016 TARĠHLERĠ ARASINDA 12 AY SÜREYLE 

HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2015/147996 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4199 - Faks: 0312 311 53 05 

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

2 - Ġhale konusu iĢin adı ve miktarı: TCCD 444 82 33 No lu Özel Servis Numarası ile 

verilen hizmetlerin geliĢtirilmesi ve hizmet ağının geniĢletilmesi için CALL CENTER (Çağrı 

Merkezi Kurulması) Hizmetinin Profesyonel Firma Eliyle Yürütülmesi hizmet alımı iĢi. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale 

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

belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin, TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım Ġhale 

Komisyonu BaĢkanlığına 02.12.2015 Salı günü saat 14.30'a kadar, verilmiĢ veya gelmiĢ olması 

Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi BaĢkanlığı Genel 

SipariĢ ġube Müdürlüğünde (4026/B no.lu odada) görülebilir Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü Merkez 

Veznesinden KDV Dahil 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 9884/1-1 
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1 ADET SIVI KROMATOGRAFĠSĠ KÜTLE SPEKTROSKOPĠSĠ (LC MSMS)  

CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, DSĠ Makina Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 1 Adet Sıvı 

Kromatografisi Kütle Spektroskopisi (LC MSMS) Cihazı, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç 

sahibi kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/11/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9751/1-1 
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1 ADET GCMSMS KÜTLE SPEKTROMETRESĠ 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, DSĠ Makina Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 1 adet GCMSMS 

kütle spektrometresi, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.   

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (100.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/11/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9752/1-1 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 39 

 

1 ADET METAL TEST SĠSTEMLERĠ CĠHAZI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, DSĠ Makina Ġmalat ve Donatım Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı 1 adet metal test 

sistemleri cihazı Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik 

Ģartnamesine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 

tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR.   

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf – iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16/11/2015 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3.maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 9753/1-1 
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HĠZMET ALIMI YAPILACAKTIR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessese Müdürlüğümü Hafif Vasıta Tamir bakım hizmet alımı iĢi açık ihale usulü ile 

aĢağıda belirtilen tarihlerde ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : E.L.Ġ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cd. No.111 45500 

Soma/MANĠSA 

b) Telefon ve faks numarası  : (236) 613 23 26 (4 hat)     Fax 612 20 13 – 613 20 13 

c) Elektronik posta adresi : elisatinalma@eli.gov.tr 

2 - Ġhale konusu hizmetin a)- 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

Ġhale 

Kayıt No Dosya No 

Ġhale Tarih 

ve Saati SÜRE 

1 

E.L.Ġ. Müessesesi 

Müdürlüğü Hafif vasıta 

park sahasında bulunan 

araçların 37 kiĢi ile tamir-

bakım iĢçilikleri hizmet 

alımı 

2015 -147554 2015 -2106  
16.11.2015 

14:00 
2 YIL 

 

b) Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANĠSA. 

c) ĠĢin süresi  : Ġhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiĢtir. 

d) Ġhale usulü : Açık ihale 

2 - Ġhalenin Yapılacağı yer : ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/ 

MANĠSA 

3 - Ġhale dokümanı; ELĠ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk cad. No.111 45500 Soma / 

MANĠSA, adreslerinde görülebilir. Ġhale dokümanlarının Ģartnamelerini 100,00 TL, karĢılığında 

aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

4 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri ĠĢletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

5 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 60 gündür. 

7 - Bu ihale 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve 

yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara 

tabi değildir.  

8 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 9745/1-1 

—— • —— 

DÜZELTME ĠLANI 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş Genel Müdürlüğünden: 

2 Kasım 2015 tarihli ve 29520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanımızın 4’üncü 

maddesinde teklif tarihi sehven 10.11.2014 olarak yayınlanmıĢtır. 

Doğrusu 10.11.2015' tir 

Düzeltilerek ilgililere duyurulur. 9725/1-1 
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154 KV TRAFO MERKEZĠ HĠZMET ALIM YOLU ĠLE ĠġLETĠLMESĠ 

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden: 

5 Adet 154 kV Trafo Merkezinin (1. Grup; Atatürk [Karababa], Pekmezli, Siverek, 

ViranĢehir 1, ViranĢehir 3, Hizmet Alım Yolu Ġle ĠĢletilmesi iĢi, TEĠAġ’nın 4734 Sayılı Kamu 

Ġhale Kanunu’nun 3/g maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas 

ve Usullere Dair Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/148635 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Eyüp Sultan Mah. Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. No:61 

Fevzi Çakmak PK: 18 27001 ġ. Kamil / 

GAZĠANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 - 0 342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi  : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Grup; Atatürk [Karababa], Pekmezli, Siverek, 

ViranĢehir 1, ViranĢehir 3 Trafo Merkezleri 

b) Yapılacağı yer : 154 kV Atatürk (Karababa) (Bozova-ġ.Urfa), 

Pekmezli (Pekmezli Beldesi-Akçakale-ġ.Urfa), 

Siverek (Siverek-ġ.Urfa), ViranĢehir-1 (ViranĢehir-

ġ.Urfa),ViranĢehir-3(ViranĢehir-Urfa),  

c) ĠĢin süresi : 3 (Üç) yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 12. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 11/11/2015 - 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek 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, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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c) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

ç) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği TEĠAġ’nin 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi, 

ğ) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya 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, standart forma uygun 

belge, 

h) Bu Madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.1.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.‖ 

4.1.3 Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin %10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda 

bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama 

bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları 

toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.4. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.1.5. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler ve Bu Belgelerin TaĢıması Gereken 

Kriterler: 

4.1.6.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.1.6.2. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.1.6.3. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.1.6.4. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu'na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo iĢletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki ―ĠĢletme Elemanları Puan tablosuna 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

Ġhale konusu hizmetin gerçekleĢtirilmesi için çalıĢtırılacak 5510 sayılı SGK kanununa tabi 

personelin sayısı 
 

ĠĢletme Teknisyenleri Personel Sayısı Haftalık ÇalıĢma Saati 

3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12 x 45 = 540 

4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16 x 45 = 720 

5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi  1 (*) 1 x 45 = 45 

(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini ayda en az 2 defa sözleĢme ve Teknik Ģartnamede yer alan görevlerini 

yerine getirmekle yükümlüdür. 
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4.1.7. ĠĢ deneyim belgesine iliĢkin temel kriterler: 

Ġstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iĢ deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmayacaktır. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ Durum Belgesi, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ 

yönetme belgeleridir. 

4.1.8. Ġhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden ĠSO 9001 - 2008 ―Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iĢ ve benzer iĢler‖ konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

5 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

a) Benzer iĢ olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının iĢletilmesi iĢi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beĢ yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya Ġletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi iĢi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük 

olanıdır. 

7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

8 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 (Ġkiyüz) Türk Lirası karĢılığı 

satın alınabilir. ―Ġhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 210 Türk Lirası doküman bedelini Gaziantep 

Vakıfbank Merkez ġubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesap yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.‖ 

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

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. 

No:61 Fevzi Çakmak PK: 18 27001 ġ.Kamil /GAZĠANTEP adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 9747/1-1 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 45 

 

154 KV TRAFO MERKEZĠ HĠZMET ALIM YOLU ĠLE ĠġLETĠLMESĠ  

ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğünden: 

6 Adet 154 kV Trafo Merkezinin (ġanlıurfa OSB, Doğanköy, Birecik, PS 5, Göksun, 

Geçici Birecik Trafo Merkezleri 

Hizmet Alım Yolu Ġle ĠĢletilmesi iĢi, TEĠAġ’nın 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu’nun 3/g 

maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usullere Dair 

Yönetmeliği 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı 

bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2015/148704 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Eyüp Sultan Mah.Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. No:61 

Fevzi Çakmak PK: 18 27001 ġ.Kamil / 

GAZĠANTEP 

b) Telefon ve faks numarası : 0 342 329 28 28 - 0 342 329 08 73 

c) Elektronik posta adresi  : 12grup.satinalma@teias.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ġanlıurfa OSB, Doğanköy, Birecik, PS 5, Göksun, 

Geçici Birecik Trafo Merkezleri 

b) Yapılacağı yer : 154 kV ġanlıurfa OSB (ġanlıurfa Merkez), 

Doğanköy (KahramanmaraĢ-Elbistan), Birecik 

(ġanlıurfa-Birecik), PS 5 (KahramanmaraĢ-

Pazarcık), Göksun (KahramanmaraĢ-Göksun), 

Geçici Birecik (ġanlıurfa-Birecik) 

c) ĠĢin süresi : 3 (Üç) yıl 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : TEĠAġ 12. Bölge Müdürlüğü 

b) Tarihi ve saati : 12/11/2015 - 10:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri 

kapsamında sunmaları gerekir: 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

1) Gerçek 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, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Bu ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
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ç) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Mali ĠĢler/Muhasebe Birimlerine 

yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Bu ġartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, Ģekli ve içeriği TEĠAġ’nin 4734 

Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında 

Uygulanacak Esas ve Usullere Dair Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiĢ, ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu ġartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iĢ ortaklığı beyannamesi, 

g) Alt yüklenici çalıĢtırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan 

isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düĢündüğü iĢlerin listesi, 

ğ) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya 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, standart forma uygun 

belge, 

h) Bu Madde boĢ bırakılmıĢtır. 

4.1.2. Ġhaleye iĢ ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.2.1. ĠĢ ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer 

alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. ĠĢ ortaklığının tüzel kiĢi ortağı tarafından, iĢ 

deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip 

ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.‖ 

4.1.3 Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler 

4.1.3.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: 

Teklif edilen bedelin % 10 undan, az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek 

tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde 

kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu, Bu kriter, mevduat ve kredi 

tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 

4.1.4. Bilanço veya eĢdeğer belgeler 

Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; 

a) Yılsonu bilançosunun ve bilançonun gerekli görülen bölümleri, 

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eĢdeğer belgeler, a ve b bendinde sayılan belgelerden 

birinin sunulması yeterlidir. Ġsteklinin; 

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması 

b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması, 

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması, yeterlik 

kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiĢ ve onaylanmıĢ 

serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin 

toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması 

üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması Ģartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri 

özetinin yeminli mali müĢavir veya serbest muhasebeci mali müĢavir ya da vergi dairesince 

onaylı olması gerekir. Bu durumda, yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden 

hesaplanacak oranlar aranmaz. 
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Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya 

bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eĢdeğer belgelerini sunmayanlar, iki önceki 

yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki 

yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların 

parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 

4.1.5. ĠĢ hacmini gösteren belgeler 

a) Ġhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, 

b) Taahhüt altında devam eden hizmet iĢlerinin gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen 

hizmet iĢlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiĢ 

faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. 

Toplam cironun teklif edilen bedelin %12’sinden, taahhüt altında devam eden iĢlerin 

gerçekleĢtirilen kısmının veya bitirilen iĢlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %8’inden 

az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere iliĢkin belgeyi 

sunan istekli yeterli kabul edilir. 

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu 

takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanamadığına bakılır. 

Yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki 

önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sağlayamaması 

halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu durumda, gelir tabloları 

sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp 

sağlanmadığına bakılır. 

4.1.6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler ve Bu Belgelerin TaĢıması Gereken 

Kriterler: 

4.1.6.1. Ġstekliler aĢağıdaki belgeleri teklifi ile birlikte vermek zorundadır. Belgelerden 

herhangi birinin eksik olması durumunda teklif değerlendirmeye alınmayacaktır. 

4.1.6.2. Ġsteklinin ana statüsü gereği Elektrik Üretimi veya Ġletimi ile ilgili herhangi bir 

alanda hizmet verdiğini veya verebileceğini gösteren belge veya belgeler. 

4.1.6.3. Ġhalenin ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kamu veya özel sektörde 

tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen ihale konusu iĢle ilgili deneyimini gösteren 

belgeler. 

4.1.6.4. Ġsteklilerin tekliflerinde ―Eleman Ağırlık Puan Dağılımı Tablosu'na göre 

çalıĢtırmayı taahhüt ettikleri (Grup Mühendisi, Trafo iĢletme Mesul teknisyeni, Trafo iĢletme 

teknisyeni) elemanların puanlarının Toplamı Gruptaki her Trafo Merkezi bazında asgari 54 (Elli 

Dört) puanı sağlaması Ģarttır. Aksi halde o grup için Ġstekli teklifleri değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Grup Mühendisinin puanı her Trafo Merkezinin puan hesabında aynen kullanılır. 

Bu amaçla çalıĢtırmayı taahhüt ettiği eleman puanları Ekteki ―ĠĢletme Elemanları Puan tablosuna 

yazılacaktır. Bu tablo teklif verilen her Grup için ayrı ayrı doldurulacaktır. 

Ġhale konusu hizmetin gerçekleĢtirilmesi için çalıĢtırılacak 5510 sayılı SGK kanununa tabi 

personelin sayısı 
 

ĠĢletme Teknisyenleri Personel Sayısı Haftalık ÇalıĢma Saati 

3 Trafo Merkezli bir grup için 12 12 x 45 = 540 

4 Trafo Merkezli bir grup için 16 16 x 45 = 720 

5 Trafo Merkezli bir grup için 20 20 x 45 = 900 

6 Trafo Merkezli bir grup için 24 24 x 45 = 1080 

Grup Mühendisi  1 (*) 1 x 45 = 45 
 
(*) Her grup için bir grup mühendisi istihdam edilecek olup grup Mühendisleri grupta yer 

alan trafo merkezlerini ayda en az 2 defa sözleĢme ve Teknik Ģartnamede yer alan görevlerini 

yerine getirmekle yükümlüdür. 
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4.1.7. ĠĢ deneyim belgesine iliĢkin temel kriterler: 

Ġstekliler teklif edilen bedelin en az % 30’u oranında ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait 

tek sözleĢmeye dayalı olarak alınmıĢ ĠĢ Deneyim Belgesi vereceklerdir. Birden fazla iĢ deneyim 

belgesinin tutarının, toplanması ile oluĢan bedel dikkate alınmayacaktır. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kiĢiler dıĢındaki aday veya 

istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. ĠĢ deneyimini 

gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kiĢiliklerin katılacakları 

ihalelerde bu belgelerin tüzel kiĢilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır 

tüzel kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat 

süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. 

ĠĢ deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu hizmet veya benzer hizmetlerdeki 

mesleki deneyimini ortaya koyan; ĠĢ Bitirme Belgesi, ĠĢ Durum Belgesi, ĠĢ Denetleme ve ĠĢ 

yönetme belgeleridir. 

4.1.8. Ġhale teklif verme tarihinde geçerliliği devam eden ĠSO 9001 - 2008 ―Gerilim 

seviyesi asgari 154 kV. olan ihale konusu iĢ ve benzer iĢler‖ konusunda kalite yönetim sistemini 

yürürlüğe koyduğunu veya uygulamakta olduğunu gösteren kalite yönetim sistem belgesi. 

5 - Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir: 

a) Benzer iĢ olarak; ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kamu 

sektöründe tek sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz 

olarak gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan 

elektrik santralının iĢletilmesi iĢi ile ilgili deneyimini gösteren belgeler veya, 

b) ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son on beĢ yıl içinde kamu sektöründe tek 

sözleĢmeye dayalı olarak; sözleĢme bedelinin en az % 70’i oranında kusursuz olarak 

gerçekleĢtirilen veya denetlenen veya yönetilen gerilim seviyesi en az 154 kV. olan elektrik 

santralı veya Ġletim trafo merkezinin anahtar teslimi olarak tesis edilmesi iĢi ile ilgili deneyimini 

gösteren belgeler. 

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük 

olanıdır. 

7 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 

8 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

8.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 (Ġkiyüz) Türk Lirası karĢılığı 

satın alınabilir. ―Ġhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı 210 Türk Lirası doküman bedelini Gaziantep 

Vakıfbank Merkez ġubesinde bulunan TR 40000 1500 158 0072 859 980 52 nolu hesap yatırmak 

zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin 

ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep 

baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 

beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta 

yoluyla gönderilecektir. Ġhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın 

ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz 

hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi 

olarak kabul edilecektir.‖ 

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

9 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eyüp Sultan Mah. Bahaaddin Nakıpoğlu Cad. 

No:61 Fevzi Çakmak PK: 18  27001 ġ.Kamil /GAZĠANTEP adresine elden teslim edilebileceği 

gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 9748/1-1 
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BASINÇLI HAVALI DĠYAFRAMLI SU POMPASI SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: Basınçlı havalı diyaframlı su pompası 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

Ġhale kayıt numarası : 2015/146164 

Dosya no : 1526347 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2  67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Basınçlı havalı diyaframlı su pompası: 40 adet 

b) Teslim yeri : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Makine ve ikmal Daire 

BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü 

Tesellüm ġefliği Ambarı / ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 120 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125 - ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 16.11.2015 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4. 2.1. Teçhizata ait 94/9/EC direktifine uygun Avrupa Konseyince onaylanmıĢ bir kalite 

kontrol kuruluĢu tarafından tanzim edilmiĢ Grup-1 (metan) gazlı ortamlar için ATEX sertifikası. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 50.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 16.11.2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır; 

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile ilgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 9713/1-1 
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HĠDROLĠK (DESANDRE) VĠNCĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: HĠDROLĠK (DESANDRE) VĠNCĠ alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/147914 

Dosya no : 1522545 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2   67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 ( 70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hidrolik (desandre) vinç: 1 kalem (1 adet) 

b) Teslim yeri : Üzülmez TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ĠĢ Sahası 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 

125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2015 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. Vinç sistemine ait Grup-1 ortamına uygun onaylanmıĢ kuruluĢtan alınmıĢ ATEX 

sertifikası teslimat ile birlikte verilecektir. 

4.2.2. Malzemelere ait tanıtıcı kataloğlar. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No:22 BAHÇELĠEVLER-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 16/11/2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 9727/1-1 
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DĠZEL JENARATÖR GRUBU SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı :DĠZEL JENARATÖR GRUBU alımı 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2015/148380 

Dosya no : 1522548 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak 

No:2 67090-ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0.372 251 19 00 

c) Elektronik posta adresi: 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Dizel Jenaratör Grubu: 1 kalem (2 adet) 

b) Teslim yeri : Karadon TaĢkömürü ĠĢletme Müessesesi ĠĢ Sahası 

ZONGULDAK 

c) Teslim tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 75 takvim günüdür.  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi 

No:125   ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 16/11/2015 Pazartesi günü saat: 15:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 

4-1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 

elektronik posta adresi, 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ, tüzel 

kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Ġdari ġartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, 

isteklilerin ihale dıĢı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, Ġhale tarihinden 

önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna iliĢkin yazılı taahhütname, 
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e) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

h) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

ı) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

(b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taĢıması 

gereken kriterler; 

4.2.1. CE Belgesi, 

4.2.2. TSE Uygunluk Belgesi, 

4.2.3. Hizmet Yeterlilik Belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

BaĢkanlığı Mithat paĢa Mah. Bülent Ecevit Cad.No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7.Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA 

adresinde görülebilir ve Ģartnameler 20.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 16/11/2015 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, her iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aĢağıdaki 

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili 

Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. 

Ġlan olunur. 9728/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 25. Maddesine 

dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığınca yayınlanan Ahi Evran 

Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi asgari 

Ģartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. 

Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan Ģartlara haiz Öğretim Üyeleri 

(Doçent) alınacaktır. 

BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER: 

• Adayın baĢvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletiĢim bilgilerini 

içeren dilekçe  

• ÖzgeçmiĢ 

• 2 adet fotoğraf 

• Nüfus cüzdanı sureti 

• Askerlik durum belgesi 

• Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora) 

• Doçentlik belgesinin tasdikli sureti 

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi 

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme 

Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer 

alan formata uygun olarak hazırlanmıĢ, yayın listesi (bütün yayın dosyaları CD formatında da 

hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdıĢı kongre ve konferans bildirileri, yayın 

atıflarına iliĢkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans 

çalıĢmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar 

Yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir. 

NOT: 

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin 

onaylanmıĢ olması gerekmektedir. 

- Doçentler daimi statüye atanacaktır. 

- Ġlgili kadroya baĢvuran adayların baĢvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik 

Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama Ġlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik 

Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koĢulları karĢılamaları 

halinde kabul edilecektir. 

- Tıp Fakültesi kadrolarına baĢvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında 

görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet 

yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son baĢvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde 

biteceğini belgelendirmeleri zorunludur. 
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- BaĢvuru Süresi: BaĢvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar 

Rektörlük Personel Dairesi BaĢkanlığına Ģahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan baĢvurular ve eksik 

belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir. 

 

TIP FAKÜLTESĠ 

BÖLÜM / ANABĠLĠM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ġARTLAR 

Dâhili Tıp Bilimleri/ Ġç 

Hastalıkları 
Doçent 1 1 

Gastroenteroloji uzmanı olup 

tüberküloz peritonit konusunda 

çalıĢma yapmıĢ olmak ve en az iki 

yıl bir üniversitede doçent olarak 

çalıĢmıĢ olmak 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

BÖLÜM / ANABĠLĠM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ġARTLAR 

Antropoloji Doçent 1 1 

YaĢlılarda beslenme ile 

antropometri ve spor alanlarında 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ 

BÖLÜM / ANABĠLĠM 

DALI 

KADRO 

UNVANI 
DRC. ADET ARANAN ġARTLAR 

Eğitim bilimleri / 

Eğitim Yönetimi, 

TeftiĢi, Planlaması ve 

Ekonomisi 

Doçent 1 1 

Doktora ve doçentlik derecelerini 

Eğitim Yönetimi, Denetimi, 

Planlaması ve Ekonomisi alanında 

almıĢ olmak ve okullarda örgütsel 

kültür konularında çalıĢma yapmıĢ 

olmak. 

 9734/1-1 

—— • —— 

Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 

Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 48. maddesinde belirtilen Ģartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

 

BĠRĠMĠ UNVANI ABD DRC. ADET ARANAN NĠTELĠKLER 

FEN-EDB. FAK. Doçent Genel Biyoloji 1 1 
Bitki Sitogenetiği alanında 

çalıĢma yapmıĢ olmak. 

 

BaĢvuru Adresi: Bozok Ünv. Personel Daire BĢk. Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Ġd. 

Birimler Binası Yozgat 

Tel: 03542421085 9711/1-1 
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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. 

 9755/1/1-1 
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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. 

 9755/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 9749/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4054 ANTALYA 

Antalya Ġli, DöĢemealtı Ġlçesi, Bademağacı Mahallesinde, bir kısmı imar planı değiĢikliği 

talep edilen planlama alanı sınırı içerisinde kalan, bir kısmı ise planlama alanı sınırı dıĢında ve bu 

sınırın güneyindeki alanda yer alan, üzerinde birden fazla mekândan oluĢan dikdörtgen formlu 

yapı/yapıların temel izleri, bir adet pencere formunda niĢ, küçük moloz taĢlardan yapılmıĢ dörtgen 

formlu taĢ temelli mezarlar ile giriĢ kısımları kemer formunda ana kayaya oyulmuĢ kaya 

mezarlarından oluĢan nekropol ve tümülüsün bulunduğu alanın kararımız eki 1/3.000 ölçekli 

haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine 

verildi. 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

 
 9560/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYAKÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.09.2015/123 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.09.2015/4061 ANTALYA 

Antalya Ġli, Konyaaltı Ġlçesi, Üçoluk Mahallesi ve Kırtepe mevkiilerinde çiftlik 

yerleĢiminin bulunduğu alanın I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak, Aynı mevkiideki tek lahitin 

ve Ballık mevkiinde yer alan Heracles kabartmasının Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı 

olarak tescil edilmelerine, sit sınırları ve koruma alanlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli 

haritada sınırlarının gösterildiği Ģekilde belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 22.07.2015 - 133 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 22.07.2015 - 2263 SĠVAS 

Dosya No : 58.00.575 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Gazi Köyü’nde yer alan köy evleri ve köy odalarının tespitinin 

yapılması isteminde bulunan Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 01.10.2014 tarih ve 1460 

sayılı yazısı ve ekleri incelendi, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 03.07.2015 

tarih ve 525 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi; yapılan görüĢme sonunda: 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçe, Gazi Köyü’nde, sit alanı dıĢında yer alan, tapunun 167 ada, 8 

parselinde kayıtlı, özel mülkiyet ait Hacı Bıyıklı Konuk Odası’nın 2863 sayılı Kanunun 6. 

maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 05.11.1999 gün ve 660 

sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan 

tescil fiĢinin onanmasına karar verildi. 9724/1-1 

————— 
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2015 - 2429 SĠVAS 

Dosya No : 58.02.62 

Sivas Ġli, Gemerek Ġlçesi, Yeniköy Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait 123 ada, 

31 parsel üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Yeniköy-II Tümülüsünün tescil edilmesi isteminde 

bulunan Sivas Müze Müdürlüğü’nün 23.07.2015 tarihli ve 1277-3427 sayılı yazıları ile Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya iliĢkin kurum görüĢleri sorulan Sivas Valiliği, Ġl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 31.08.2015 tarihli ve 2034-08569 sayılı yazısı, Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 02.10.2015 tarihli ve 5598 sayılı yazısı, Sivas Ġl Özel Ġdaresi’nin 

08.09.2015 tarihli ve 2544 sayılı yazısı, konu hakkında Raportörün hazırlamıĢ olduğu 09.10.2015 

tarihli ve 734 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Gemerek Ġlçesi, Yeniköy Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait 123 ada, 

31 parsel üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Yeniköy-II Tümülüsünün 2863 sayılı Kanunun 6. 

Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli 

kadastral haritada belirlendiği Ģekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke 

kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar 

planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında 

hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt 

yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma 

kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, 

mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri 

malzeme dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde 

koruma kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılmasının uygun olduğuna, tümülüste izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruĢturma 

açılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 04.09.2015 - 138 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 04.09.2015 - 2367 MALATYA 

Dosya No : 60.00.273 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, Soğukpınar Mahallesi’nde, kentsel sit alanı içerisinde yer alan, 

tapunun 71 ada, 213 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mustafa BAYLA'ya ait taĢınmazın tescil 

konusunun değerlendirilmesi isteminde bulunan Mustafa BAYLA'nın 11.05.2015 tarihli 

dilekçesi, Kurul Raportörlerinin 14.08.2015 tarih ve 605 sayılı inceleme raporu okundu, 

açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Merkez Ġlçe, Soğukpınar Mahallesi’nde, kentsel sit alanı içerisinde yer alan, 

tapunun 71 ada, 213 parselinde kayıtlı, mülkiyeti Mustafa BAYLA'ya ait taĢınmazın 2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesi gereği korunması gerekli kültür varlığı 

olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. grup yapı olarak belirlenmesine, 

hazırlanan tescil fiĢinin onanmasına karar verildi. 9722/1-1 

————— 
SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2015 - 2422 SĠVAS 

Dosya No : 58.11.81 

Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Ekinli Köyü, AĢ. Ekinli Mahallesi sınırları içerisinde, Tapulama 

Harici alanda, sit alanı dıĢında bulunan Kaya Mağaraları Arkeolojik YerleĢim Alanı’nın tescil 

edilmesi isteminde bulunan Kurul Müdürlüğü Raportörlerinin 26.05.2014 tarihli ve 1440 sayılı 

Ġnceleme Raporları, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya iliĢkin kurum görüĢleri 

sorulan Sivas Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 15.09.2015 tarihli ve 2159-

09073 sayılı yazısı, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarihli ve 5248 sayılı yazısı, 

Sivas Ġl Özel Ġdaresi’nin 08.09.2015 tarihli ve 2547 sayılı yazısı, Zara Kaymakamlığı, 

Malmüdürlüğü’nün 14.09.2015 tarihli ve 746 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Zara Ġlçesi, Ekinli Köyü, AĢ. Ekinli Mahallesi sınırları içerisinde, Tapulama 

Harici alanda, sit alanı dıĢında bulunan Kaya Mağaraları Arkeolojik YerleĢim Alanı’nın 2863 

sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız 

eki 1/1.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği Ģekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin 

verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı 

kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu 

durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının 

görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, 

yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, toprak, kum vb. 

alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, 

çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine 

tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma 

(ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze 

Müdürlüğü Uzmanları denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna, yerleĢimde izinsiz kazı 

yapanlar hakkında yasal soruĢturma açılmasına yönelik iĢlem yapıldığı anlaĢıldığından dava 

sonucundan Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 72 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2015 - 2431 SĠVAS 

Dosya No : 58.07.32 

Sivas Ġli, Koyulhisar Ġlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde, Kartal Kayası Mevkiinde, 

mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 104 ada, 1 parsel üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Yukarı Kale 

Kalesi’nin tescil edilmesi isteminde bulunan Kurul Müdürlüğü Raportörlerinin 26.06.2015 tarihli 

ve 511 sayılı inceleme raporu ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya iliĢkin kurum 

görüĢleri sorulan Sivas Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 25.08.2015 tarihli 

ve 1967-08322 sayılı yazısı, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 03.09.2015 tarihli ve 5050 

sayılı yazısı, Sivas Ġl Özel Ġdaresi’nin 08.09.2015 tarihli ve 2543 sayılı yazısı, Karayolları 16. 

Bölge Müdürlüğü’nün 27.08.2015 tarihli ve 170932 sayılı yazısı, Koyulhisar Orman ĠĢletme 

Müdürlüğü’nün 04.09.2015 tarihli yazısı, Koyulhisar Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü’nün 

07.09.2015 tarihli ve 154 sayılı yazısı okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda;  

Sivas Ġli, Koyulhisar Ġlçesi, Yukarı Mahalle sınırları içerisinde, Kartal Kayası Mevkiinde, 

mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 104 ada, 1 parsel üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Yukarı Kale 

Kalesi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit 

sınırlarının kararımız eki 1/5.000 ölçekli kadastral haritada belirlendiği Ģekilde, I. derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir 

yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak 

belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve 

özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal 

alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, 

toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, 

toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının 

mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) 

ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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Sayfa : 74 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 14.10.2015 - 140 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 14.10.2015 - 2416 SĠVAS 

Dosya No : 58.00.605 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçesi, Porsuk Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait, 345 parsel 

üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Meraküm Höyüğü’nün tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas 

Müze Müdürlüğü’nün 24.06.2015 tarihli ve 1067-3003 sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü’nce konuya iliĢkin kurum görüĢleri sorulan Sivas Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarihli ve 2142-08963 sayılı yazısı, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü’nün 11.09.2015 tarihli ve 5250 sayılı yazısı, Sivas Ġl Özel Ġdaresi’nin 08.09.2015 

tarihli ve 2545 sayılı yazısı, konu hakkında Raportörün hazırlamıĢ olduğu 06.10.2015 tarihli ve 

718 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Merkez Ġlçesi, Porsuk Köyü sınırları içerisinde, özel Mülkiyete ait, 345 parsel 

üzerinde, sit alanı dıĢında bulunan Meraküm Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi 

kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/2.000 ölçekli kadastral 

haritada belirlendiği Ģekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı 

doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında 

aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı 

yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı 

uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma 

kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, 

mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri 

malzeme dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde 

koruma kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına karar verildi. 
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Sayfa : 76 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.10.2015 - 142 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.10.2015 - 2463 TOKAT 

Dosya No : 60.07.300 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Yapalak Köyü, Ambarlı Mevkii’nde bulunan, kadastro harici alan ile 

tapunun 108 ada, 73, 81 parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri özel ve Maliye Hazinesi ait 

taĢınmazlarda yer alan, Kurulumuzun 30.05.2015 tarihli ve 2200 sayılı kararı ile I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Roma Dönemi Suyolunun nihai 

tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 

13.10.2015 tarihli ve 760 sayılı inceleme raporu ile tescile esas Kurum görüĢ yazıları okundu, 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Yapalak Köyü, Ambarlı Mevkii’nde bulunan, kadastro harici alan ile 

tapunun 108 ada, 73, 81 parsellerinde yer alan Roma Dönemi Suyolu’nun 2863 sayılı Kanun’un 

6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritalarda iĢaretlendiği 

Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına,  

Roma Dönemi Suyolu’nun I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;  

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,  

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,  

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,  

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği Ģeklinde belirlenmesine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.10.2015 -142 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.10.2015 - 2448 TOKAT 

Dosya No : 60.00.610 

Tokat Ġli, Merkez, Yenitabakhane Mahallesi’nde bulunan, tapunun 113 ada, 89, 90 

parsellerinde kayıtlı taĢınmazlar üzerinde yer alan III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 

seramikli alanın Kurulumuz üyelerince yerinde yapılan inceleme sırasında belirlenen öneri sit 

sınırının iĢlendiği harita ile sit fiĢinin hazırlanması ve III. Derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartlarının belirlenerek Kurulumuza sunulması istemini içeren 

Kurulumuzun 30.05.2015 tarihli ve 2187 sayılı kararı, III. derece arkeolojik sit alanında kalan 90 

parselin, Tokat Orman ĠĢletme Müdürlüğü tarafından mesire yeri olarak kullanılmak üzere mesire 

yeri olarak tescil edilmesine yönelik Kurum görüĢünün bildirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 28.09.2015 tarihli ve 34566755-168/2462 sayılı yazısı, ekleri 

ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 08.10.2015 tarihli ve 729 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Merkez, Yenitabakhane Mahallesi’nde bulunan, tapunun 113 ada, 89, 90 

parsellerinde kayıtlı taĢınmazlar üzerinde yer alan III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli 

seramikli alanın III. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/2.000 ölçekli haritada 

iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına, 

Seramikli Alan III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının; 

• III. derece arkeolojik sit alanında, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) 

yapılabileceği, 

• 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Tarım arazilerinin doğal 

özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre sınıflandırılmaları ve bu kanun ile yapılan 

sınıflandırmaya göre ifraz sonucu oluĢacak parseller için farklı büyüklüklerin belirlenmiĢ olması 

nedenleriyle yapılacak ifrazlarda 5403 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkartılmıĢ 

yönetmelik hükümleri uyarınca iĢlem yapılması, 

• Resmi ve özel kuruluĢlarca yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi ve kurul kararı 

doğrultusunda iĢlem yapılması, 

• III. derece arkeolojik sit alanında, Kurulumuzda izin alınmak koĢulu ile yapılacak her 

türlü çalıĢmanın ilgili Müze Müdürlüğü ve ilgili Koruma, Uygulama ve Denetleme Bürosu 

(KUDEB) denetiminde yapılması,  

• Bu alanlarda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesi, 

• Mevcut ağaçlandırmanın korunması, ancak yeni ağaç dikimi yapılmadan önce ilgili 

müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj raporu, sondaj 

yerlerini gösterir kadastral çap ve varsa kazı baĢkanının görüĢleriyle birlikte sondaj sonucunun 

müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 

geçilebileceği, 

• Mezarlık alanda defin iĢlemlerinin devam edebileceği, ancak mezarlık alanın mevcut 

sınırlarının korunarak sınırlarının geniĢletilmemesi ve mezarlıkta defin iĢlemleri haricinde 

yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzun izninin alınması gerektiği Ģeklinde 

belirlenmesine, 

Bir bölümü Seramikli Alanın III. derece arkeolojik sit alanında kalan 90 parselde Tokat 

Orman ĠĢletme Müdürlüğü tarafından yapılması talep edilen mesire alanının bir planlama 

dâhilinde olduğundan, talebin Koruma Amaçlı Ġmar Planı doğrultusunda hazırlanarak 

Kurulumuza sunulması gerektiğine karar verildi. 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 79 

 

 
 9717/1-1 



Sayfa : 80 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.10.2015 - 142 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 16.10.2015 - 2471 TOKAT 

Dosya No : 60.04.254 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Terzioğlu Köyü sınırları içerisinde, Tapulama Harici alanda 

bulunan Terzioğlu Arkeolojik YerleĢim alanının tescil edilmesi isteminde bulunan Tokat Valiliği 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 10.07.2014 tarihli ve 1675 sayılı, 22.07.2015 tarihli ve 1927 

sayılı yazıları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce konuya iliĢkin kurum görüĢleri sorulan 

Tokat Valiliği, Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 14.09.2015 tarihli ve 2012/3140 

sayılı yazısı, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü’nün 03.09.2015 tarihli ve 3792 sayılı yazısı, konu 

hakkında Raportörün hazırlamıĢ olduğu 12.10.2015 tarihli ve 748 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Terzioğlu Köyü sınırları içerisinde, Tapulama Harici alanda, sit 

alanı dıĢında bulunan Terzioğlu Arkeolojik YerleĢim alanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi 

kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki kadastral haritada 

belirlendiği Ģekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda 

bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak 

sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, 

ancak; resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal 

faaliyetlerin devam edebileceğine, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, 

kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme 

dökülmemesine, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma 

kurulundan izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, hazırlanan 

sit fiĢinin onaylanmasına, kaçak kazı çukurlarının Tokat Müze Müdürlüğü Uzmanları 

denetiminde kapatılmasının uygun olduğuna, yerleĢimde izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal 

soruĢturma açılmasına yönelik iĢlem yapıldığı anlaĢıldığından dava sonucundan Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.10.2015 - 143 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 17.10.2015 - 2484 TOKAT 

Dosya No : 60.03.13 - 60.03.37 

Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Ziya Gölkalp Mahallesi’nde, I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli Horoztepe Nekropol Alanında kalan, tapunun 248 ada, 5 ve 14 nolu parsellerinde kayıtlı, 

özel mülkiyete ait taĢınmazlar yönelik Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

30.04.2015 tarihli ve 425 ile 30.04.2015 tarihli ve 426 sayılı kararları gereğince yapılan çalıĢma 

kapsamında hazırlanan raporun yapılacak ilk Koruma Bölge Kurulu toplantısında 

değerlendirilmesinin sağlanması istemini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 02.10.2015 tarihli ve 52886439-168.01.02/85988 sayılı yazısı, eki 07.09.2015 

tarihli inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Ziya Gölkalp Mahallesi’nde, I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescilli Horoztepe Höyüğü ile Nekropol Alanının bir bütünlük göstermesi nedeniyle Horoztepe 

Höyüğü ve Nekropol Alanı I. derece arkeolojik sit alanı sınırının kararımız eki /2000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekliyle yeniden belirlenmesine, hazırlanan sit fiĢinin onaylanmasına, 

Horoztepe Höyüğü ile Nekropol Alanı I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda; 

- Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilmemesine, 

- Ġmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, 

- Bilimsel amaçlı kazıların dıĢında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel 

kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine, 

- Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine, 

- Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine, 

- TaĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

- TaĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde koruma kurulundan 

izin almak koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği, 

- Mezarlıktaki defin iĢlemlerinin yasaklanması Ģeklinde belirlenmesine karar verildi. 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 83 

 

 
 9715/1-1 



Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.10.2015 - 141 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 15.10.2015 - 2443 SĠVAS 

Dosya No : 44.06.59 

Malatya Ġli, Hekimhan Ġlçesi, Beykent Mahallesi, 503 parsel ile Karadere Mahallesi, 

kadastro harici alan ve 473 ada, 30 parselde yer alan ve Kurulumuzun 02.09.2015 tarihli ve 2320 

sayılı kararı ile I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Asarkaya YerleĢmesi’nin 

III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının belirlenmesine 

iliĢkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 05.10.2015 tarihli ve 711 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, Hekimhan Ġlçesi, Beykent Mahallesi, 503 parsel ile Karadere Mahallesi, 

kadastro harici alan ve 473 ada, 30 parselde yer alan Asarkaya YerleĢmesinin tesciline iliĢkin 

Kurulumuzun 02.09.2015 tarihli ve 2320 sayılı kararında sehven yazılmıĢ olan ―473 ada, 50 

parselde‖ kısmının ―473 ada, 30 parselde‖ olarak düzeltilmesine, Kurulumuz kararı gereğince 473 

ada, 50 parselde kayıtlı taĢınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine konulan kültür varlığı Ģerhinin 

kaldırılarak 473 ada, 30 parseldeki taĢınmazın tapu kütüğü beyanlar hanesine konulmasına,  

Asarkaya YerleĢmesi III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının; 

• 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Tarım arazilerinin doğal 

özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre sınıflandırılmaları ve bu kanun ile yapılan 

sınıflandırmaya göre ifraz sonucu oluĢacak parseller için farklı büyüklüklerin belirlenmiĢ olması 

nedenleriyle yapılacak ifrazlarda 5403 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkartılmıĢ 

yönetmelik hükümleri uyarınca Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla iĢlem yapılması, 

• Parselin yapılaĢmaya konu olması durumunda yola cephesinin bulunmasına, bina ve 

parsel cepheleri ile çekme mesafeleri için 3194 sayılı Ġmar Kanunun Plansız Alanlar 

Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümlerinin geçerli olduğuna, 

• Resmi ve özel kuruluĢlarca yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve 

varsa kazı baĢkanının görüĢüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi ve kurul kararı 

doğrultusunda iĢlem yapılması, 

• III. derece arkeolojik sit alanında, Kurulumuzda izin alınmak koĢulu ile yapılacak her 

türlü çalıĢmanın ilgili Müze Müdürlüğü ve ilgili Koruma, Uygulama ve Denetleme Bürosu 

(KUDEB) denetiminde yapılması,  

• Bu alanlarda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, üruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesi, 

• Mevcut meyve ağaçlarından ürün alınabileceği, ancak yeni ağaç dikimi yapılmadan önce 

ilgili müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj raporu, sondaj 

yerlerini gösterir kadastral çap ve varsa kazı baĢkanının görüĢleriyle birlikte sondaj sonucunun 

müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya 

geçilebileceği, 

• Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, 

• Asarkaya YerleĢmesi ait Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Asarkaya 

YerleĢmesi III. derece arkeolojik sit alanına yönelik 2863 sayılı Kanun ve Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararının III. derece 

arkeolojik sitlere iliĢkin hükmünün geçerli olduğu Ģeklinde belirlenmesine karar verildi. 

 9714/1-1 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 85 

 

 



Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 87 

 



Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 

 



Sayfa : 90 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 

 



3 Kasım 2015 – Sayı : 29521 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

 



Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 3 Kasım 2015 – Sayı : 29521

Sayfa

1

34

35

36

58

85

İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)    30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri

Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik

–– Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
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c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
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