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YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ VE

AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA
KANUNA DAİR ODA ONUR KURULU ÇALIŞMA

ESASLARI VE SERBEST YEMİNLİ
MESLEK MENSUPLARI DİSİPLİN

YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Oda Onur Kurulunun çalışma ve görevleri

ile serbest yeminli meslek mensuplarına disiplin hükümlerinin uygulanma usul ve esaslarını
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Oda Onur Kurulu ve serbest yeminli meslek men-

suplarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği,

Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 12 nci
ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;
a) Aday meslek mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan, serbest ormancılık ve

serbest orman ürünleri bürolarında mesleği serbestçe ifa edebilmeleri için mesleğe hazırlayıcı
teknik, mevzuat ve uygulamaya yönelik temel bilgileri kazanmak amacıyla bir meslek mensubu
yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan mühendisleri,

b) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,
c) İdare: Orman ve Su İşleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Orman Genel Mü-

dürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,
ç) İş sahibi: Ormancılık ve orman ürünleri bürolarına iş yaptıran gerçek ve tüzel kişi-

leri,
d) Kanun: 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İş-

leri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunu,
e) Kovuşturma: İddianın kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen ev-

reyi,
f) Meslek: Orman mühendisliği, orman yüksek mühendisliği, orman endüstri mühen-

disliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği mesleğini,
g) Meslek mensubu: 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hak-

kında Kanun gereğince mühendis unvanına sahip olup, Kanun çerçevesinde ormancılık ve or-
man ürünleri bürosunu kurmak üzere Kanunun 5 inci maddesi uyarınca yetkilendirilen kişileri,

ğ) Mesleki faaliyet: Mühendis unvanına sahip olan ruhsatlı serbest meslek mensupla-
rının Kanun hükümleri uyarınca icra edecekleri faaliyetleri,

h) Mesleki deneyim: Mühendislerin mesleklerini icra etmeleri amacıyla kamu kurum
ve kuruluşlarıyla gerçek ve tüzel kişilere ait işyerlerinde, serbest meslek mensubu veya serbest
yeminli meslek mensubu yanında veya ormancılık ve orman ürünleri bürolarında sosyal gü-
venceli olarak çalıştıkları süreleri,
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ı) Mesleki deneyim kazanmak: Aday meslek mensubu mühendislerin, serbest meslek
mensupluğu sınavına girebilmeleri amacıyla kendi uzmanlık alanlarına uygun, serbest meslek
mensubu veya serbest yeminli meslek mensubu yanında çalıştıkları süreleri,

i) Mesleki geliştirme eğitimi: Ruhsatlı meslek mensuplarının, uzmanlık alanları kap-
samındaki konularda mesleki deneyimlerinin geliştirilip, yeniliklere uyum sağlamaları amacıyla
Oda tarafından planlanan ve uygulanan eğitimleri,

j) Mühendis: En az dört yıllık lisans eğitimini bitirmiş, 3458 sayılı Kanuna göre mü-
hendis unvanını alan orman mühendisi, orman yüksek mühendisi, orman endüstri mühendisi
ve ağaç işleri endüstri mühendisini,

k) Oda: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Orman Mühendisleri Odasını,
l) Onur Kurulu: Oda Onur Kurulunu,
m) Ormancılık ve orman ürünleri büroları: Mühendis unvanına sahip olanların, mes-

leklerini hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra
edebilecekleri, danışmanlık ve teknik müşavirlik yapabilecekleri serbest ormancılık ve orman
ürünleri büroları ile serbest yeminli ormancılık ve orman ürünleri bürolarını,

n) Ruhsat: Sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarıyla, Kanunun 6 ncı maddesi uya-
rınca kazanılmış haklara sahip olan meslek mensuplarına; ormancılık, orman ve ağaç endüstrisi
büroları açmak amacıyla Oda tarafından verilen izin belgesini,

o) Serbest yeminli ormancılık bürosu: Kanuna göre yapılan yeminli meslek mensupluğu
sınavını kazanan, orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanına sahip meslek men-
suplarının; faaliyet alanları Tüzükle belirlenen, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendindeki konuları, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın, kendi nam ve hesaplarına
serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık yapabilecekleri yeminli orman-
cılık bürolarını,

ö) Serbest yeminli orman ürünleri bürosu: Kanuna göre yapılan yeminli meslek men-
supluğu sınavını kazanan, orman endüstri mühendisi ve ağaç işleri endüstri mühendisi unvanına
sahip meslek mensuplarının; faaliyet alanları Tüzükle belirlenen, Kanunun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerindeki konuları, hizmet akdi ile bir iş yerine bağlı olmaksızın
kendi nam ve hesaplarına serbestçe icra edebilecekleri, teknik müşavirlik ve danışmanlık ya-
pabilecekleri yeminli ormancılık bürolarını,

p) Soruşturma: Bu Yönetmeliğe göre şikâyet dilekçesi hakkında Oda Yönetim Kuru-
lunca Oda Onur Kuruluna sevkine karar verilinceye kadar geçen evreyi,

r) Tüzük: 29/6/2009 tarihli ve 2009/15134 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühen-
disliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğünü,

s) Yüksek Onur Kurulu: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Onur Kuru-
lunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları ve Cezaların Uygulanacağı Fiiller

Disiplin cezaları
MADDE 5 – (1) Kişisel bürolarda veya ortaklık bürolarında veya şirketlerde, mesleği

yapmaları yasaklananları çalıştıranlar, bu kişilerle her ne şekilde olursa olsun meslekleri ile il-
gili işbirliği yapanlar, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlar, görev-
lerini yapmayan veya kusurlu olarak yapanlar ya da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı ha-
reketlerde bulunan serbest yeminli meslek mensupları hakkında, fiilin niteliğine ve ağırlık de-
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recesine göre aşağıdaki disiplin cezaları, Oda Yönetim Kurulunun ön incelemesi müteakip ya-
pılacak soruşturma neticesinde verilecek kovuşturma kararına istinaden, Oda Onur Kurulunca
verilir. Suçlara uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

a) Uyarma: Meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerek-
tiğinin yazı ile bildirilmesidir.

b) Kınama: Meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile
bildirilmesidir.

c) Geçici olarak meslekî faaliyetten alıkoyma: Meslekî sıfatı saklı kalmak şartıyla altı
aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere meslekî faaliyetten alıkoymaktır.

ç) Yeminli sıfatını kaldırma: Serbest yeminli meslek mensubunun yeminli sıfatının kal-
dırılmasıdır.

d) Meslekten çıkarma: Meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak bir daha bu
mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.

Uyarma cezası
MADDE 6 – (1) Meslekî kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette

bulunanlarla görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan serbest yeminli meslek men-
supları hakkında aşağıdaki durumlarda uyarma cezası uygulanır:

a) Müşterilerin işlerine karşı kayıtsız ve ilgisiz kalınması,
b) Oda tarafından yayınlanan, genelge, tebliğ ve teknik izahname hükümlerine aykırı

olarak, meslek disiplinini ve işleyişini bozucu hareketlerde bulunulması,
c) Aday meslek mensubunun, mesleğin vakar ve onuru ile bağdaşmayan işler yapmasına

neden olunması veya bilerek izin verilmesi veya bu eylemine göz yumulması,
ç) Diğer meslek mensubu hakkında, ilgili kuruluşlara asılsız ihbar veya şikâyette bulu-

nulması,
d) Yasal düzenlemelere uygun tabela asılmaması,
e) Müşteri bildirim listelerinin Odaya verilmemesi,
f) Kanun ve yönetmeliklerde öngörülen sosyal sorumluluk hükümlerine uyulmaması,
g) En az iki kez yazı ile istenmesine rağmen Oda aidat borçlarının haklı gerekçe ol-

maksızın ödenmemesi,
ğ) Adres değişikliklerinin, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak süresinde bildi-

rilmemesi,
h) Mesleğin yürütülmesi esnasında, görevi ile ilgisi olmayan konularda çıkar çatışma-

larına taraf olunması,
ı) Yukarıda sayılanlar dışında, mesleğin vakar ve onuruna aykırı davranışlarla, görevin

gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunulması.
Kınama cezası
MADDE 7 – (1) Serbest yeminli meslek mensuplarına aşağıdaki fiil ve durumlarda kı-

nama cezası uygulanır:
a) Üç yıllık bir dönem içinde uyarma cezası gerektiren eylemlerde tekerrür halinin oluş-

ması,
b) Boşanmış olsa dahi eşi, üstsoy ve altsoyundan birinci dereceden üçüncü dereceye

kadar, bu derece dâhil kan ve kayın hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine
bakılması veyahut bu yakınlıktaki akrabalardan olan serbest meslek mensuplarının baktığı iş-
lerin tasdik edilmesi,

c) İlgili yönetmelik ve Tüzükte öngörülen hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edil-
mesi,

ç) Meslek mensuplarınca, sahte veya içeriği itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği resmi
kurum ve kuruluşlarca saptanan ve ilan edilen iş sahiplerinin işlerinin görülmesi,
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d) Reklam yasağına uyulmaması,
e) Asgari ücret tarifesinde yer alan ücretlerin altında iş kabul edilmesi,
f) Zorunlu olarak Oda tarafından görevlendirmeler hariç; Kanunun 13 üncü maddesine

göre Oda tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine aykırı davrandığı için işi geri verilmiş ve
Odaca ismi ilan olunmuş iş sahiplerinin işlerinin kabul edilmesi,

g) Serbest meslek mensupluğu bürosu açılması veya serbest meslek mensupluğu büro-
suna ortak olunması,

ğ) Başka bir meslek mensubu ile sözleşmesi bulunan müşterilere, bilerek iş önerilmesi
ve diğer meslek mensubu hakkında olumsuz yorumlarda bulunulması,

h) Aynı unvan sahibi meslek mensubunun sorumluluğundaki işlerle ilgili, görev ve so-
rumluluk almadan, bir başka meslek mensubunun görüş bildirmesi, uygulamaları hakkında iş
sahiplerine karşı olumsuz eleştiriler yapması,

ı) Ortaklık halindeki bürolarda, mesleğin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla,
Odanın çalışanlar kütüğüne kayıtlı sorumlu ortak görevlendirmeden şube açılması veya ortak
sayısından fazla şube açılması,

i) Meslek mensuplarınca, kasıt olmaksızın gerekli özen ve titizlik yeterince gösteril-
meden; yasal düzenlemelere ve ilan olunmuş norm ve standartlara aykırı olarak belge imza-
lanması, denetlenmesi ve tasdik edilmesi,

j) Odanın çalışanlar listesine kaydolunmadan unvan kullanarak, mesleki faaliyette bu-
lunulması,

k) Serbest yeminli meslek mensubu Oda kurulları başkan ve üyelerinin, bu görevleri
dolayısıyla Kanun ve yönetmeliklere aykırı davrandıklarının tespit edilmesi,

l) Bu Yönetmelikte yer almayan, 5531 sayılı Kanuna aykırı diğer eylemlerde bulunul-
ması ve Odaca çıkarılmış diğer yönetmelik hükümlerine, zorunlu meslek standart ve kararlarına
uyulmaması.

Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası
MADDE 8 – (1) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya ku-

surlu olarak yapan veya Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan
serbest yeminli meslek mensupları için, aşağıdaki durumlarda geçici olarak meslekî faaliyetten
alıkoyma cezası uygulanır:

a) Üç yıllık bir dönem içinde kınama cezası gerektiren eylemlerde tekerrür halinin oluş-
ması,

b) Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunan meslek mensuplarınca sahip olunan unvanla Ka-
nunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde yer alan işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel ki-
şilere bağlı ve onların işyerlerine bağımlı olarak açık veya gizli hizmet sözleşmesi ile çalışıl-
ması,

c) Mesleği yapmaları yasaklanmış kişilerle işbirliği yapılması veya bu kişilerin sahibi
bulunduğu ruhsatlı ormancılık ve orman ürünleri bürolarında veya şirketlerinde çalıştırılması,

ç) Tüzükte tasdike ilişkin olarak belirtilen ilke ve kurallara aykırı davranılması veya
tasdik yetkisinin kasten gerçeğe aykırı olarak ilk defa kullanılması,

d) Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmaması veya kusurlu yapması
veya Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı hareket
edilmesi,

e) Ruhsatlı ormancılık ve orman ürünleri bürolarında, Kanunun 8 inci maddesine aykırı
olarak ruhsatlı olmayan mühendis veya meslek mensubuna imza yetkisinin verilmesi ve so-
rumlu müdür olarak görevlendirilmesi.
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Yeminli sıfatını kaldırma cezası
MADDE 9 – (1) Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Bakanlıkça ilk defa

tespit edilen ve rapora bağlanan serbest yeminli meslek mensubu hakkında geçici olarak mes-
leki faaliyetten alıkoyma, bu husus tekrar edip bunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde
de Oda Onur Kurulunca yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir ve kaşe geri alınır.

Meslekten çıkarma cezası
MADDE 10 – (1) İş sahipleriyle birlikte yaptıkları uygulamalarla kasten hukuka aykırı

işlemlerle Devleti, kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratan, ormanların tahribine, sınırla-
rının değiştirilmesine ve daraltılmasına neden olan, bu durumları mahkeme kararı ile kesinleşen
serbest yeminli meslek mensuplarına aşağıdaki durumlarda meslekten çıkarma cezası verilir:

a) Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten geçici olarak alıkoyma cezası
ile cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren eylemin yeniden işlenmesi,

b) Mesleğin yürütülmesi sırasında, mesleki çalışmalar nedeniyle işlenen suçlardan do-
layı sürekli bir kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılmak cezası ile cezalandırılmış
olunması,

c) Meslek mensuplarının kasten, bizatihi veya iş sahipleriyle birlikte yaptıkları hukuka
aykırı işlemlerle, Devletin, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması, tekniğe, bilime
ve hukuka aykırı işlemlerle ormanların tahribine ve sınırlarının daraltılmasına sebebiyet ver-
diklerinin mahkeme kararı ile kesinleşmesi,

ç) Meslek ruhsatının bir başkasına kiraya verilmesi veya herhangi bir şekilde bir baş-
kasına kullandırılması,

d) Başka meslek mensuplarının ad ve unvanları kullanılarak, belge düzenlenmesi ve
imzalanması,

e) Kanunun 6 ncı maddesindeki koşulları taşımadığının sonradan anlaşılması veya bu
koşulların sonradan kaybedilmesi.

Aday meslek mensuplarının disiplin esasları
MADDE 11 – (1) Serbest yeminli ormancılık büroları veya serbest yeminli orman ürün-

leri bürolarında veya gözetim ve denetiminde mesleki deneyim kazanmak için çalışmalar yapan
aday meslek mensupları hakkında Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği disiplin hükümleri
uygulanır.

Disiplin cezalarında farklı uygulama
MADDE 12 – (1) Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını ge-

rektiren davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha ağır
ceza uygulanabilir.

(2) Disiplin cezası kesinleşip ilgiliye bildirildikten sonra, aynı cezayı gerektiren bir ey-
lemin yinelenmesi durumunda bir üst ceza uygulanır.

(3) Onur Kurulu bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının uygulanmasına
karar verebilir.

Disiplin cezalarının uygulanması
MADDE 13 – (1) Oda Onur Kurulu kararlarının birer onaylı örneği, karar tarihinden

itibaren 10 gün içinde Oda Yönetim Kuruluna gönderilir. Disiplin cezaları kesinleşme tarihin-
den itibaren Oda Yönetim Kurulu başkanlığınca uygulanır.

(2) Uyarma ve kınama cezaları hariç diğer disiplin cezaları, Orman ve Su İşleri Bakan-
lığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara duyurulur. Duyuru yapılan ilgili kurum ve kuruluşlar
gerekli önlemleri alır. Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma ve ye-
minli sıfatını kaldırma cezaları, Oda internet sayfasında ve diğer uygun araçlarla ilan olunur.
Disiplin cezaları, meslek mensubunun dosyasında saklanır.
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(3) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, meslekten çıkarma ve yeminli sıfatının
kaldırılması cezasını alan serbest yeminli meslek mensubu elindeki işlerini, cezasının kesin-
leşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Odaya teslim eder. Oda, bu iş ve belgeleri iş sahip-
lerine geri verir. İş sahiplerinin isteği halinde, Oda Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir mes-
lek mensubuna bu iş ve belgeler teslim edilir.

(4) Uyarma ve kınama cezaları dışındaki geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma,
yeminli sıfatının kaldırılması ve meslekten çıkarma cezaları, 31 inci maddeye göre kesinleş-
mesinden sonra, serbest yeminli meslek mensupları iş kabul edemez ve mühür kullanamaz. Bu
konuda İdare ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bildirim yapıldıktan sonra, Oda, önlem olarak
serbest yeminli meslek mensuplarının ruhsat ve mühürlerinin geri alınmasını sağlar.

Disiplin cezaları ile ilgili yasaklara uymama
MADDE 14 – (1) Meslekten çıkarılanlar, yeminli sıfatı kaldırılanlar ve geçici olarak mes-

leki faaliyetten alıkonulanlar, bu yasakların gereklerini derhal yerine getirirler. Bu gerekleri yerine
getirmeyenler hakkında Oda tarafından Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Oda Onur Kurulunun Çalışma Esasları,
Disiplin Soruşturma ve Kovuşturması

Genel hükümler
MADDE 15 – (1) Meslek onuruna veya mesleki standartlara aykırı eylem ve davra-

nışlarda bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan veyahut görevinin ge-
rektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan serbest yeminli meslek mensupları hakkında;
mesleki hizmetlerin gereği gibi yürütülmesi amacıyla, durumun niteliğine ve ağırlık derecesine
göre Kanunda yazılı disiplin cezaları uygulanır.

Onur Kurulunun çalışma esasları ve görevleri
MADDE 16 – (1) Disiplin hükümlerinin uygulanmasında Oda Onur Kurulu yetkilidir.

Onur Kurulu şu esaslara göre çalışır:
a) Onur Kurulu üyeleri genel kurul dönemi süresince görev yaparlar. Oda Genel Kuru-

lunda seçilen yeni kurul üyelerinin görevlerine başlamalarına kadar görevde kalırlar.
b) Onur Kurulu üyeleri, kendi aralarından bir başkan seçerler. Üyelerin ayrılmaları ha-

linde yerlerine en çok oy alan yedek üyeler getirilir. Onur Kurulu, her soruşturma konusu iş
için başkanın dışında bir üyeyi raportör olarak görevlendirir.

c) Onur Kurulu tüm üyelerin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar üye tam sayısının
salt çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

ç) Başkanın bulunmadığı zamanlarda meslekte en kıdemli üye Kurula başkanlık eder.
(2) Onur Kurulunun görevleri; Oda Yönetim Kurulunun yaptırdığı ön inceleme sonu-

cunda disiplin soruşturması açılmasına karar verilen üyeler hakkında disiplin soruşturması yap-
mak, disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.

Soruşturma
MADDE 17 – (1) Serbest yeminli meslek mensupları hakkında soruşturma;
a) İhbar ve şikâyet,
b) Oda kurullarından herhangi birinin isteği,
c) Oda Genel Kurulunca kurul üyeleri hakkında soruşturma açılmasına karar verilmesi,
üzerine yapılır.
Oda kurulları üyeleri serbest yeminli meslek mensubu hakkında soruşturma
MADDE 18 – (1) Oda kurullarının başkan ve üyeleri içinde serbest yeminli meslek

mensubu bulunması ve bu üye hakkında bu görevler ile ilgili olarak, Oda Genel Kurulunun di-
siplin soruşturmasına karar vermesi halinde; Odanın Onur Kurulu, Kanun ve bu Yönetmelik
hükümlerine göre gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak kararını verir. Soruşturma süresince
kurul üyeliği askıya alınır. Bu görev sıradaki yedek üye tarafından yürütülür.
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(2) Serbest yeminli meslek mensubunun Oda Onur Kurulu üyesi olması ve bu üye hak-
kında soruşturma yapılması halinde ise, onun yerine ilk yedek üye soruşturmalara katılmak
üzere çağrılır.

İhbar veya şikâyet
MADDE 19 – (1) İhbar veya şikâyet sözlü veya yazılı olmak üzere iki türlü yapılır.
a) Sözlü ihbar veya şikâyet: Herhangi bir kişinin Oda kurullarına başvurarak, hakkında

ihbar veya şikâyette bulunduğu meslek mensubunu belirtip iddialarını açıklaması ile yapılmış
olur.

b) Yazılı ihbar veya şikâyet: Oda veya oda şubelerine verilen dilekçe ile yapılır.
(2) Her iki durumda da başvuran kişinin açık kimliği ve adresi, ihbar veya şikâyet olu-

nan meslek mensubunun kimliği, ihbar veya şikâyet konusu, maddi olaylar ve ihbar gününün
belirtilmesi zorunludur. Sözlü ihbar veya şikâyette aynı hususlar Oda kurulları başkanları veya
kurul üyelerinden biri ile ihbar veya şikâyette bulunan kişi tarafından imzalanan bir tutanakta
gösterilir.

(3) Oda şubelerine yapılan sözlü veya yazılı ihbar ve şikâyetler 10 gün içinde Oda genel
merkezine gönderilir.

Ön inceleme
MADDE 20 – (1) Oda Yönetim Kurulu, ivedi durumlar hariç olmak üzere, ihbar, şikâ-

yet veya istem konusunun bildirilmesinden sonra gelen ilk toplantısında ihbar, şikâyet veya is-
tem konusunu incelemek zorundadır.

(2) İhbar veya şikâyette bulunanın kimliği, adresi ve imzası bulunmayan ihbar ve şikâ-
yetler işleme konulmaz. Şu kadar ki; Oda Yönetim Kurulu gerek gördüğü durumlarda, bu gibi
ihbar veya şikâyet konuları hakkında da ön inceleme yaptırabilir.

(3) İhbar ve şikâyet dilekçeleri Oda Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra ön ince-
lemenin yapılması amacıyla Yönetim Kurulundan bir veya birden çok üye veya meslek men-
subu ön inceleme yapmak üzere soruşturmacı olarak görevlendirilir. Görevlendirilen soruştur-
macıların hazırladığı ön inceleme raporu, Oda Yönetim Kurulunca değerlendirilerek kovuş-
turma açılmak üzere Oda Onur Kuruluna gönderilir.

Soruşturma yapılması
MADDE 21 – (1) Görevli Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri veya meslek mensubu

soruşturmacı kanıtları toplar, ihbar veya şikâyette bulunanları ve hakkında ihbar veya şikâyet
yapılan meslek mensubunu dinlemek üzere süre belirler ve bu sürenin ilgililere duyurulmasını
sağlar.

(2) Görevli üye veya üyeler, bu süre dolana kadar veya sürenin dolmasından sonra da
gerekli göreceği kimselerin ifadelerini alabilir, gerekli gördüğü defter ve belgeleri inceleyebilir.

(3) Görevli üye veya üyeler, yaptığı incelemeler sonucunda düzenlediği ön inceleme
raporunu Oda Yönetim Kuruluna verir.

(4) Oda Yönetim Kurulu; soruşturma raporunu eksik görürse, raporu düzenleyen üyeyi
veya başka üyeleri veya meslek mensuplarını eksikliği tamamlattırmak üzere görevlendirebilir.
Tamamlanan soruşturma raporu, Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde, kovuşturma
açılmak üzere Onur Kuruluna gönderilir.

(5) Genel kurulların istediği soruşturmaları doğrudan Oda Onur Kurulu yapar.
(6) Hakkında disiplin soruşturması açılan Onur Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili ka-

rarlara iştirak edemez. Bu gibi hallerde, yerlerine yedek üyeler toplantılara katılır.
Disiplin kovuşturması başlatılmasına yer olmadığına ilişkin karar
MADDE 22 – (1) Oda Yönetim Kurulu veya Oda Onur Kurulu dosyayı ve raporu in-

celeyerek, hakkında şikâyet veya ihbarda bulunulan serbest yeminli meslek mensubu için di-
siplin kovuşturması başlatılmasına yer olmadığına ilişkin karar verebilir.
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(2) Bu kararda, ihbar veya şikâyette bulunanın adı ve adresi, şikâyet olunan meslek
mensubunun kimliği, ihbar veya şikâyet konusu eylem ve kanıtlar ile gerekçe gösterilir.

(3) Disiplin kovuşturmasına yer olmadığına ilişkin Oda Yönetim veya Onur Kurulu ka-
rarı; hakkında soruşturma açılmış meslek mensubuna ve varsa ihbar, şikâyet veya istemde bu-
lunana, soruşturma tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yazılı olarak bildirilir.

Disiplin soruşturmasına ve kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara itiraz
MADDE 23 – (1) Oda Yönetim Kurulu veya Onur Kurulunun, kovuşturmaya yer ol-

madığına ilişkin kararlarına karşı, bu kararların bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde, şi-
kâyetçi tarafından Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir.

(2) Oda Yönetim Kurulunca kovuşturma açılması gerekli görülen hallerde, Oda Onur
Kurulunca kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği takdirde, Oda Yönetim Kurulu tara-
fından bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Yüksek Onur Kuruluna itiraz edilebilir.

(3) Yüksek Onur Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda şikâyet,
ihbar veya istem konusu incelemeye değer görülürse, Oda Yönetim veya Onur Kurulu kararı
kaldırılarak disiplin kovuşturması açılması için dosya tekrar Odaya gönderilir.

(4) Yüksek Onur Kurulunun bu kararları kesindir.
(5) Yüksek Onur Kurulu tarafından şikâyetçinin itirazı reddedilirse, şikâyetçi ret kara-

rına karşı idari yargı merciine başvurabilir.
Dosyanın Oda Onur Kuruluna gönderilmesi
MADDE 24 – (1) Oda Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına karar ver-

mesi halinde, kovuşturma dosyası derhal Oda Onur Kuruluna gönderilir.
(2) Onur Kurulu; hakkında disiplin cezası istenilen meslek mensubunun savunmasını

aldıktan veya savunma için verilen süre bittikten sonra incelemesini evrak üzerinde yapar. Şu
kadar ki; meslek mensubunun istemi veya Onur Kurulunun uygun görmesi halinde inceleme
duruşmalı olarak yapılır. Duruşma gizli olur. Duruşma gün ve saati en az 15 gün önceden ilgi-
liye bildirilir.

(3) İlgilinin çağrıya uymaması halinde duruşmanın gıyabında yapılacağı belirtilir. Du-
ruşma gizli yapılır.

(4) Oda Onur Kurulu incelemeyi ivedilikle ve her halde kararın kendisine geldiği tari-
hinden itibaren en geç altı ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Yargılama sonucunun bek-
lenmesini gerektiren haller saklıdır.

Meslek mensubunun savunmasının alınması ve gıyapta duruşma
MADDE 25 – (1) Serbest yeminli meslek mensubunun savunması alınmadan disiplin

cezası verilemez. Onur Kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma
yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

(2) Savunma hakkından vazgeçmiş sayılan serbest yeminli meslek mensupları hakkında
gıyabında duruşma yapılır. Şu kadar ki; duruşmaya gelmediği takdirde duruşmanın gıyabında
yapılacağının davetiyeye yazılması zorunludur.

Kanıtların gösterilmesi ve incelenmesi
MADDE 26 – (1) Onur Kurulu, kanıtların gösterilme ve incelenme şeklini serbestçe

belirler.
Tanık ve bilirkişilerin dinlenmesi
MADDE 27 – (1) Tanık ve bilirkişilerin duruşmaya çağrılması veya yetkilendirilme

yolu ile dinlenmesi veyahut yazılı ifadelerin okunması ile yetinilmesi konularında Onur Kuru-
lunun takdir hakkı mevcuttur. Ancak, bir olayın kanıtı, yalnız bir tanığın şahsi bilgisinden ibaret
ise bu tanık her halde dinlenir.
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Duruşma tutanağı
MADDE 28 – (1) Duruşma tutanağı, Onur Kurulu Başkanınca görevlendirilen bir üye

veya raportör tarafından tutulur. Duruşma dışında dinlenenlere ait tutanakların duruşmada
okunması zorunludur.

Mevcut kanıtlara göre karar verilmesi
MADDE 29 – (1) Onur Kurulu, çağrı yaptığı kişilerin çağrıya uymaması veya bilgi

vermekten kaçınması yahut bilinen adreslerinde bulunmaması nedeniyle bilgi ve ifadelerini
alamadığı hallerde, mevcut kanıtlara göre karar verebilir.

Oda Onur Kurulu kararlarına itiraz
MADDE 30 – (1) Oda Onur Kurulunun verdiği uyarma ve kınama kararları kesin olup,

geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, yeminli sıfatını kaldırma ve meslekten çıkarma ce-
zalarına, 30 gün içinde, ilgili meslek mensubunca Yüksek Onur Kuruluna, Oda aracılığıyla
veya doğrudan itiraz edilebilir.

(2) Yüksek Onur Kurulu, itiraza konu olan bu kararları dosya üzerinde inceler. Ancak,
Onur Kurulu kararlarının itirazen incelenmesi sırasında ilgili meslek mensubunun isteği halinde
veya Yüksek Onur Kurulunun gerek gördüğü takdirde, duruşma yapılmasına karar verilebilir.

(3) Yüksek Onur Kurulu, inceleme konusu kararın onanmasına veya kararın bozularak
kovuşturmanın derinleştirilmesi için dosyanın Oda Onur Kuruluna geri gönderilmesine karar
verebilir.

(4) Oda Onur Kurulu, Yüksek Onur Kurulunun bozma gerekçesine uyarak yeniden ka-
rar verebilir yahut bozma kararına uymadan ilk kararında ısrar edebilir. Her iki durumda da
Oda Onur Kurulunun verdiği karar Yüksek Onur Kuruluna gönderilir. Yüksek Onur Kurulu
nihai kararını vererek, Odaya ve Oda kanalıyla ilgili meslek mensubuna tebliğ eder. Yüksek
Onur Kurulunun verdiği kararlar kesindir.

(5) Yüksek Onur Kurulunun kararına karşı Oda Yönetim Kurulu veya ilgili meslek
mensubu idari yargıya başvurabilir.

Kararların kesinleşmesi
MADDE 31 – (1) İlgililer, Oda Onur Kurulunun verdiği uyarma ve kınama cezaları

hariç diğer kararlara karşı, kararların iş veya ikametgâh adreslerine bildirim tarihinden itibaren
30 gün içinde Yüksek Onur Kuruluna ve buradan çıkan karara karşı idari yargıya başvurabilirler.

Ceza kovuşturmasının disiplin cezalarına etkisi ve meslek mensupları hakkında
tedbir kararı verilmesi

MADDE 32 – (1) Meslek mensubu hakkında başlamış olan ceza kovuşturması, disiplin
işlem ve kararlarının uygulanmasına engel oluşturmaz. Şu kadar ki; disiplin işlem ve kararına
konu olan bir eylem ve işlemde bulunmuş olan meslek mensubu hakkında aynı eylemlerden
dolayı ceza mahkemesinde dava açılması ve bu ceza davasında suçun maddi unsurunun oluş-
madığı yönünde bir karar verilmesi halinde, verilen disiplin cezası tüm sonuçları ile ortadan
kalkar.

(2) Fiili ceza davasına konu olsun veya olmasın, hakkında geçici olarak mesleki faali-
yetten alıkoyma veya meslekten çıkarma cezasını gerektiren nitelikte bir eylemden dolayı ko-
vuşturma yapılan meslek mensubu, Oda Yönetim Kurulunun isteği ve bu isteğin Onur Kuru-
lunca uygun görülmesi veya Onur Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, kesin karar verilene
kadar tedbir niteliğinde geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulabilir.

(3) Oda Yönetim Kurulu, hükümlülükle sonuçlanan bir ceza davasının konusunu oluş-
turan eylemden dolayı ayrıca disiplin soruşturması açmak zorundadır.

Aynı eylemden dolayı yeniden inceleme
MADDE 33 – (1) Disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığına ilişkin kararın ko-

nusunu oluşturan eylemlerden dolayı, Onur Kurulunca yeniden inceleme yapılabilmesi için
yeni kanıtların elde edilmesi gerekir.
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Onur Kurulu üyelerinin reddi ve çekilme
MADDE 34 – (1) Onur Kurulu üyeleri, kendilerini ilgilendiren soruşturma konularına

katılamazlar, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 22 nci maddesinde
yazılı benzer sebeplerin bulunması halinde duruşmadan çekilir veya taraflarca üyelerin bu du-
rumları öğrenildiğinde yedi gün içinde Onur Kuruluna verilecek dilekçe ile reddi istenebilir.
Ret istemi, reddi istenen üyenin dışındaki üyelerin toplanması suretiyle incelenir. Ret talebine
karşı, Onur Kurulunun verdiği karar kesindir.

(2) Çekilen veya reddedilenlerin yerine yedek üyeler Kurula katılır.
Kovuşturma yetkisi ve zamanaşımı
MADDE 35 – (1) Kovuşturmanın dayandığı ihbar veya şikâyetin sabit olduğu veya

Cumhuriyet Savcısının kovuşturma isteminde bulunduğu yahut kovuşturmayı oluşturan eylem
ve davranışın re’sen haber alındığı tarihte, meslek mensubu Odanın çalışanlar listesinde veya
meslek kütüğünde kayıtlı ise, disiplin kovuşturmasına karar verme ve kovuşturmayı yürütme
yetkisi Odaya aittir.

(2) Oda başkanı, Yönetim ve Onur Kurulu üyeleri, kendileri hakkında başlatılan ko-
vuşturmalarla ilgili görüşme ve kararlara katılamaz.

(3) Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlenmesinden itibaren beş yıl geçmiş ise
kovuşturma yapılamaz. Ancak, olayın Oda Yönetim Kuruluna intikalinden sonra bu süre işlemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yeminli olmayan serbest meslek mensupları
MADDE 36 – (1) Yeminli olmayan serbest meslek mensupları hakkında, 10/7/2002 ta-

rihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Bildirim hükümleri
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgiliye yapılması gereken her türlü

bildirim yazılı olarak ilgilinin bizzat kendisine veya bilinen en son adresine posta, kurye, me-
mur veya noter aracılığı ile yapılır. İlgilinin bilenen adresinin yanlış veya değişmiş olması veya
bilinmemesi veyahut başkaca sebeplerden dolayı bildirim yapılma olanağı bulunmaması ha-
linde, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılması gereken bildirim aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Bildirim, Odanın bulunduğu ilin belediye sınırları içinde çıkan en az bir gazetede
yayınlanır.

b) İlan yazısı, Oda merkezinde, ilan koymaya uygun, görülebilecek bir yere asılır.
c) İlgili; gazete ilanı üzerine, ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bildirimi almak

için Odaya bizzat başvurmamış ise bildirim yapılmış sayılır.
(2) Bildirimle ilgili bu maddede belirtilmeyen hususlarda 11/2/1959 tarihli ve 7201 sa-

yılı Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 38 – (1) 27/2/2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman

Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında
Kanuna Dair Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları ve Serbest Yeminli Meslek Mensupları Di-
siplin Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Oda Yönetim Kurulu yürütür.
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GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Milli Güvenliği Tehdit Eden

Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı
Kamu Çalışanları Hakkında

GENELGE
2016/4

Sayfa : 16                               RESMÎ GAZETE                                 17 Şubat 2016 – Sayı : 29627



TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2016/4)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma
MADDE 1 – (1) 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonları (GTP) altında yer alan

granitin Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli olanlarının ithalatı, 10/7/2012 tarihli ve 28349
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2012/14) kapsamında 174 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önleme tabidir.

(2) Mevcut dampinge karşı önlemin etkinliği 31/12/2010 tarihli ve 27802 üçüncü mü-
kerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Ticaret Politikası Önlemleri Mevzuatına Konu
Eşyanın İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/20) ile takip edilmekte olup, çeşitli
sektör temsilcileri anılan ürünün ithalatında uygulanan önlemin, önleme tabi ürünün Vietnam
üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Ekonomi Bakanlığına
başvuruda bulunmuştur.

(3) Bu çerçevede, mevcut damping önleminin etkisiz kılındığına yönelik yeterli delil-
lerin bulunması üzerine 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-
latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/42) ile başlatılan önlem-
lerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruştur-
manın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine, soruşturma konusu ürünün bilinen ithalatçılarına
ve bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların
soru formlarını cevaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki
aşamada Ekonomi Bakanlığına vaki makul süre uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu kar-
şılanmış olup, ilgili taraflara normal süreye ilaveten ek süre verilmiştir.

(2) Vietnam’da yerleşik 5 adet üretici/ihracatçı firma (Tan Trung Nam Co. Ltd, Anh
Khoa Gia Lai Mineral Joint Stock Company, Hoan Cau Granite Co. Ltd, Dong A Granite Stone
Co. ve Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Company) soru formunu tam ve eksiksiz olarak,
makul süreler içinde doldurarak işbirliğinde bulunmuştur. Soru formuna ilişkin kendilerine
eksiklik bildirilen diğer firmalar ise verilen süreler içinde eksik bilgileri tamamlamadıkları için
işbirliğinde bulunmadı olarak addedilmiştir. Bunların dışında soru formuna cevap veren 2 adet
firma tacir olduklarını belirtmiştir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen 5 firmanın Vietnam’da bulunan üretim tesislerinde
9/11/2015-18/11/2015 tarihleri arasında yerinde doğrulama çalışması gerçekleştirilmiştir.
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İlgili tarafların bilgilendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Ekonomi Bakanlığınca tespit

edilen ithalatçılara, ürünün ilgili ülkedeki yerleşik bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihra-
catçıların da bilgilendirilmesi için ilgili ülkenin Ankara’daki diplomatik temsilciliğine ilgili
soru formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Ön-
lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/42)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açı-
lışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve de-
ğerlendirmeleri içeren genel nihai bildirim soruşturma konusu ülkenin Ankara’daki diplomatik
temsilciliğine, ticari bilgilerin gizliliği de göz önünde bulundurularak işbirliğinde bulunan ta-
raflara iletilmiş olup, taraflara nihai bildirimdeki hususlara ilişkin görüşlerini sunma imkânı
tanınmıştır. Tarafların görüşlerini sunmalarını müteakip bu görüşler de dikkate alınarak değer-
lendirme yapılmıştır.

Soruşturma dönemi
MADDE 5 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına yönelik belirlemeler için 1/1/2010-

31/10/2014 tarihleri arası soruşturma dönemi olarak kabul edilmiştir.

İKİNCİ BÖLÜM
Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli granit ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin

Vietnam üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hak-
kında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde
bulunmadı olarak addedilmiştir. Bu çerçevede, önlemlerin etkisiz kılındığına yönelik belirle-
meler için eldeki mevcut veriler kullanılmıştır.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının ithalatında dam-

pinge karşı önlem ilk olarak Eylül 2006’da yürürlüğe girmiş ve 90 ABD Doları/Ton olarak uy-
gulanmıştır. Temmuz 2011’de başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması Temmuz 2012’de
tamamlanmış ve önlemin tutarı 174 ABD Doları/Ton olarak revize edilmiştir. Bahse konu ürü-
nün ithalat istatistikleri incelendiğinde; nihai gözden geçirme soruşturması açılış döneminden
itibaren Vietnam menşeli ithalatın sürekli olarak arttığı, ÇHC’den yapılan ithalatın ise inceleme
konusu dönemde sürekli azaldığı tespit edilmiştir. Önlemin revize edilerek yürürlüğe girdiği
2012 yılında Vietnam’dan yapılan ithalat bir önceki yıla göre %255 artarken, ÇHC menşeli
ithalat aynı dönemde %42 oranında düşmüştür. 2013 yılında Vietnam’dan yapılan ithalat %396
artmış, ÇHC menşeli ithalat ise %71 oranında azalmıştır. 2014 yılında Vietnam’dan granit
ithalatı bir önceki yıla göre %56 artmış, 2015 yılının ilk 11 aylık döneminde ise bir önceki
yılın aynı dönemine göre %5 oranında azalmıştır. ÇHC’den yapılan ithalat ise söz konusu dö-
nemde %34 azalmıştır.

(2) 2011 yılında ÇHC menşeli ithalatın toplam ithalatımız içindeki payı %44’ten, 2012
yılında %29’a gerilemiş, Vietnam’dan yapılan ithalatın 2011 yılında %1 olan payı 2012 yılında
%4’e yükselmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında yapılan ithalatın ise sırasıyla %17 ve %56’sı Vietnam’dan,
%7 ve %2’si ise ÇHC’den gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının 11 aylık döneminde Vietnam’dan
yapılan granit ithalatının toplam granit ithalatı içindeki payı %27, ÇHC’den yapılan ithalatın
payı ise %2’dir.

Önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler
MADDE 8 – (1) Vietnam’da yerleşik Dong A Granit ve Enterprise 380 Phu Tai Joint

Stock Co. firmalarının Vietnam’da kurulu üretim kapasiteleri bulunduğu ve faal olarak üretim
yaptıkları görülmüştür. Firmaların soru formu kapsamında sunmuş olduğu bilgiler yerinde doğ-
rulama çalışması esnasında teyit edilmiştir.
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(2) Soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan Tan Trung Nam Co. Ltd, Anh Khoa
Gia Lai Mineral Joint Stock Company, Hoan Cau Granite Co. Ltd firmalarının da Vietnam’da
kurulu üretim kapasiteleri bulunduğu ve faal olarak üretim yaptıkları görülmüş ancak soru for-
mu kapsamında sağladıkları bilgilerin tamamı doğrulanamamıştır.

ÜÇÜNÇÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Sonuç
MADDE 9 – (1) Vietnam’da mukim üretici/ihracatçı firmalar ile bu firmalarca üretilmiş

olduğu beyan edilen soruşturma konusu graniti Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki
dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bu-
lunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) ile ÇHC menşeli granit ithalatında yürürlükte bulunan 174
ABD Doları/Ton tutarındaki dampinge karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine
ulaşılmıştır.

(2) Vietnam’da yerleşik Dong A Granite ve Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co. fir-
malarının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılmıştır.
Bu çerçevede, Vietnam’da mukim Dong A Granite ve Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co.
firmalarında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz ko-
nusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirilmiştir.

Karar
MADDE 10 – (1) Soruşturma çerçevesinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda

yer alan tabloda gösterildiği üzere Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı
soruşturma konusu ürün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2012/14) ile ÇHC menşeli ürünler için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin
önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) ile
ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin
önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de
geçerlidir.

Uygulama
MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife

pozisyon numarası, tanımı ve menşe/çıkış ülkesi belirtilen ürünün, diğer mevzuat hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşısında göste-
rilen miktarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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KURUL KARARLARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6727 Karar Tarihi: 11/02/2016

Kurul Başkanlığının 10.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 09.02.2016

tarih ve 32521522-103.01.03[134-151]-E.3668 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Erişim Faktoring A.Ş.’nin Merkez Faktoring A.Ş.’ye devri suretiyle adı geçen şirketlerin

birleşme işlemi neticesinde Erişim Faktoring A.Ş.’nin faaliyet izninin 6361 sayılı Finansal

Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri çerçevesinde iptal edilmesine

karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6729 Karar Tarihi: 11/02/2016

Kurul Başkanlığının 10.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 09.02.2016

tarih ve 43890421-101.01.01[144.1]-E.3730 sayılı yazı ve ekleri incelenmiştir.

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri

İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi kapsamında yapılan değerlen-

dirme neticesinde, Kurulun 27.02.2015 tarih ve 6205 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Vakıf

Katılım Bankası A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 6730 Karar Tarihi: 11/02/2016

Kurul Başkanlığının 10.02.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 09.02.2016

tarih ve 12509071-113-E.3646 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Faturamatik Ödeme Kuruluşu A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Muta-

bakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü

maddesinin (1) numaralı fıkrası ile 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde ödeme

kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın

Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2013/312 

Karar No : 2015/183 

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/04/2015 tarihli ilamı ile Sanık 

Bilal Batır hakkında, 

a) AyĢe Batır ve YaĢar Batır'a yönelik tehdit eyleminden dolayı, sanığın savunmasının 

aksine, mahkumiyetine yeterli her türlü Ģüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde 

edilemediğinden, sanık tarafından müsnet suçun iĢlendiği sabit olmadığından CMK 223/2-e 

maddesi gereğince BERAATĠNE, 

b) YaĢar Batır'a yönelik yaralama eyleminden dolayı TCK'nun 86/2, 86/3-a, 62, 50, 52 ve 

52/4 maddeleri gereğince 3.000,00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, CMK 231. 

maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, herhangi bir yükümlülük altına 

alınmaksızın 5 YIL SÜREYLE DENETĠM SÜRESĠNE TABĠ TUTULMASINA, 

c) AyĢe Batır'a yönelik yaralama eyleminden dolayı sanığın savunmasının aksine, 

mahkumiyetine yeterli her türlü Ģüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, 

sanık tarafından müsnet suçun iĢlendiği sabit olmadığından CMK 223/2-e maddesi gereğince 

BERAATĠNE, 

d) YaĢar Batır'a yönelik hakaret eyleminden dolayı sanığın savunmasının aksine, 

mahkumiyetine yeterli her türlü Ģüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, 

sanık tarafından müsnet suçun iĢlendiği sabit olmadığından CMK 223/2-e maddesi gereğince 

BERAATĠNE, 

e) AyĢe Batır'a yönelik hakaret eyleminden dolayı sanığın savunmasının aksine, 

mahkumiyetine yeterli her türlü Ģüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden, 

sanık tarafından müsnet suçun iĢlendiği sabit olmadığından CMK 223/2-e maddesi gereğince 

BERAATĠNE karar verilmiĢtir. 

Memet ve AyĢe oğlu, 06/08/1972 doğumlu, Bingöl, Kiğı, Çanakçı Mah./köy nüfusuna 

kayıtlı BĠLAL BATIR'a mahkememizin 2013/312 E. 2015/183 K. Sayı, 07/04/2015 tarihli karar 

tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

tebliğden itibaren 7 gün içerisinde Mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza 

Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile zabıt katibine beyanda 

bulunulması suretiyle, sanık cezaevinde ise Mahkememize gönderilmek üzere Ceza Ġnfaz 

Kurumuna dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koĢulu ile cezaevi yetkilisine beyanda 

bulunulması suretiyle, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünden Ġstanbul Anadolu Ağır 

Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık, beraat karar verilen suçlara iliĢkin hüküm yönünden 

Yargıtay‘a temyizi kabil olmak üzere, yasal süre içerisinde itiraz veya temyiz edilmediği takdirde 

verilen kararın kesinleĢeceğine karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 545 
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İzmir Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aĢağıya çıkarılan karar; 

sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiĢtir. 

ĠĢ bu D.Ġ.A. Karar, Resmi Gazete‘de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye 

tebliğ edilmiĢ sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği 

karara bağlanmamıĢ, reddedilmiĢ veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüĢ 

bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eĢi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı 

veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya 

askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için 

yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk 

evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kiĢiler 

yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda 

bulunmak suretiyle Askeri Yargıtay nezdinde temyiz edilebilir. 

Esas/Karar No : 2013/5 Es. (Mah. Klm.) 

Karar Tarihi : 05.02.2015 

Suç : Ġzin tecavüzü 

Uygulanan K. Md. : CMK'nun 23'inci maddesinin 10'ncu fıkrası 

Sanık Kimliği : Emrah AYTEKĠN; Lazim ve Gurbet Oğ. 01.04.1985 D.lu, 

SĠĠRT/Pervari Narsuyu Ky./Mah. Nfs. Kyt. (TC.Kimlik No: 

43939329316) 

Karar : DÜġME 

Tanzim Tarihi : 05 Ocak 2016 567 

—— • —— 
2. Kor. K.lığı As. Mahkemesinden: 

Esas Sayısı : 2013/1320 

Karar Sayısı : 2013/46 

Karar Günü : 20.02.2013 

ÖZET: Sanık Necati ve Dilber Oğlu, 04.04.1978 D.lu, Balıkesir, Havran, Yeni Mah. Nf. 

Kyt.lı Cemali TURGAY'ın (21916426494) 21.01.1999-24.02.2005 tarihleri arasında iĢlemiĢ 

olduğu firar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-b ve TCK 62'nci maddeleri uyarınca 

neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün CMK'nın 231'inci maddesi 

uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına, yine sanığın 02.05.2005-14.01.2008 tarihleri arasında 

iĢlemiĢ olduğu firar suçundan eylemine uyan ASCK'nın 66/1-b ve TCK 62'nci maddeleri uyarınca 

neticeten 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen bu hükmün CMK'nın 231'inci maddesi 

uyarınca açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın adresinde bulunamaması nedeni ile sanığa 

tebliğ edilemediğinden, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 28'inci ve müteakip maddeleri uyarınca 

ilanen tebliği, ilan tebliğinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmıĢ sayılacağı, itiraz süresinin 

tebliğden itibaren bir hafta olduğu, bu itirazın en yakın Askeri Mahkeme olan Çorlu 5'inci 

Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından inceleneceği ve istenildiği taktirde bu süre 

içerisinde resmi veya askeri adli mercilere müracaat edilebileceği ilan olunur. 344 

—— •• —— 
Karapınar Sulh Hukuk Mahkemesinden: 

Esas No: 2015/5 Tereke 

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Ahmed El Muhammed'e ait tereke 

davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; 

Müteveffa; Tüveli ve Nezihe'den olma, 1975 doğumlu Ahmed El Muhammed'in terekesi 

mahkememizce muhafaza altına alınmıĢ olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm 

araĢtırmalara rağmen isim ve tebliğe elveriĢli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın 

mirasçılarının iĢbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık 

sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi 

gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın 

devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 

 406/2-2 



17 ġubat 2016 – Sayı : 29627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

KABLO ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızda bulunan buz makinesinde kullanılmak üzere 5X25 mm2 50 mt N2XHFE 

180 kablo, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - Kablo Numunesi Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü‘nden temin edilebilir. 

3 - Tekliflerin en geç 24.02.2016 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ. 

  Anadolu Bulvarı No: 13   Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 1443/1-1 

————— 

ALÜMĠNYUM BÖLME YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamızın silo pano platformunda kullanılmak üzere 1 (Bir) adet alüminyum bölme 

(Ölçüye göre), teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 

2 - Yaptırılacak iĢ, Fabrikamız adresinde görülebilir. Ayrıca söz konusu iĢ ile ilgili bilgi 

fabrikamız Teknik ĠĢler Müdürlüğü‘nden alınabilir. 

3 - Teklifler en geç 24.02.2016 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13   Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 1442/1-1 

————— 

YER FISTIĞI ÇEġNĠLĠ ÇEREZ POġETĠ VE ACI BĠBER ÇEġNĠLĠ ÇEREZ  

POġETĠ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız, konusu Ģartnamede belirtilen 1.000 Kg Yer Fıstığı ÇeĢnili Çerez PoĢeti ve 

1.000 Kg Acı Biber ÇeĢnili Çerez PoĢeti, teklif alma usulüyle alınacaktır. 

2 - ġartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü‘nden temin 

edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 24.02.2016 ÇarĢamba günü mesai bitimine kadar Fabrikamız 

Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü‘ne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRĠKASI A.ġ 

  Anadolu Bulvarı No: 13   Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

  Tel: 397 33 65 - 66          Faks: 397 33 71 - 74 1441/1-1 
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YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

Aşıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çayeli/RİZE 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 16.000 Ton yaĢ çay yükleme ve nakliye iĢi %20 

artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında 

açık ihale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin 

edilebilir,  

a- AĢıklar Çay Fabrikası Müdürlüğü / Çayeli/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.02.2016 günü saat 14:00'e kadar AĢıklar Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çayeli/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

7 - Ġstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3'ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleĢme bedeli üzerinden %6 

oranında alınır. 

8 - Ġsteklikler bu ihalede yükleme iĢine ayrı nakliye iĢine ayrı teklif vereceklerdir. 

9 - Ġhale AĢıklar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1086/1-1 

—— • —— 
YAġ ÇAY YÜKLEME VE NAKLĠYE HĠZMET ALIM ĠġĠ YAPTIRILACAKTIR 

ÇAYKUR Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Çaykent/RİZE 

Ġhale Tarihi = 29.02.2016 

1 - Müdürlüğümüz tarafından toplam 17.100.000 kg. yaĢ çay yükleme ve nakliye hizmet 

alım iĢi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9‘uncu maddesi 

kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir.  

Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğü Çaykent/RĠZE 

3 - Ġhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik Ģartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektupları en geç 29.02.2016 günü saat 14:00'e kadar Salarha Çay 

Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Çaykent/RĠZE adresinde bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya 

posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez. 

6 - Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye iĢine teklif verenler yükleme iĢine de teklif 

vermek zorundadır. 

7 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 

8 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleĢme 

bedelinin KDV hariç %6 sı oranında Kesin teminat alınır. 

9 - Ġhale Salarha Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen 

veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 1178/1-1 
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YAPI VE TESĠSLERĠN KĠRAYA VERĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünden: 

Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Çatalca Orman ĠĢletme Müdürlüğü, Ġstanbul Ġli, Silivri 

Ġlçesi, Seğmen Mahallesinde, 6831 sayılı Orman Kanununa tabi alan üzerinde bulunan yapı ve 

tesislerin 29 yıl süreyle kiraya verilmesi iĢi, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35/a maddesine 

göre kapalı teklif usulü ile ihale edilecektir. 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : Fatih Ormanı YerleĢkesi, 1 No‘lu Ġdare Binası 

Maslak-ġiĢli/ĠSTANBUL 

b) Telefon ve faks numarası : 0 212 262 77 10 - 0212 262 18 76 

c) Elektronik posta adresi : istanbulobm@ogm.gov.tr 

2 - Yapı ve Tesislerin Kiraya 

     Verilmesi ĠĢinin : 

a) Nevi, niteliği ve miktarı (Fiziki) : Ġstanbul Orman bölge Müdürlüğü, Çatalca Orman 

ĠĢletme Müdürlüğü, Ġstanbul Ġli, Silivri Ġlçesi, 

Seymen Mahallesi, 1.618,591 m2 Devlet Ormanı 

üzerinde bulunan, 63.174 m2 kapalı alanlı, 990 

yataklı, 3 yıldızlı, 18+9 delikli golf sahası tesisinin 

ihtiyaç fazlası olması ve ekonomiye kazandırılması 

amacıyla,5192 sayılı Kanunun 17. maddesi ile aynı 

Kanunun 4. maddesi ile değiĢik, 6831 sayılı orman 

Kanunun ek 8. maddesi gereği 29 yıl süreyle 2886 

sayılı devlet ihale Kanunun 35/a maddesine göre 

kapalı teklif usulü ile kiraya verilmesi iĢi. 

b) Yeri : Ġstanbul Ġli, Silivri Ġlçesi, Seymen Mahallesi. 

c) Tahmin edilen ilk yıl kira bedeli : 2.771.011,00 TL. (ĠkimilyonyediyüzyetmiĢbirbinonbir 

Türklirası), Her türlü vergi, KDV, resim, harç ve 

benzeri giderler hariç) 

d) Geçici teminat miktarı : Geçici teminat bir yıllık tahmin edilen kira bedeli 

üzerinden alınır. Oranı %20, tutarı 554.202,20 

TL‘dir. (BeĢyüzellidörtbinikiyüzikilirayirmikuruĢ) 

e) Kira süresi : Yirmidokuz (29) yıldır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, Maslak 

Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 267/1, Sarıyer/ 

ĠSTANBUL (2. Kat, Toplantı Salonu) 

b) Tarihi ve saati : 15.03.2016, Salı, Saat: 14:00 

4 - Ġsteklilerin ihaleye katılabilme Ģartları ve yeterlilik kriterleri ile teklifleri kapsamında 

istenilen belgeler: 

a) ġekli ve içeriği bu iĢe ait Ģartnamede belirlenen geçici teminat 

b) ġekli ve içeriği bu iĢe ait Ģartnamede belirlenen teklif mektubu 

c) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 
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d) Yasal yerleĢim yeri belgesi (ikametgah, adres bilgilerini içerir ticaret sicil gazetesi, vb) 

e) Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkarlar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 

bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

f) 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, 

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

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

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

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

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

noter tasdikli imza sirküleri, 

i) Vekaletin ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli 

vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

j) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, bu iĢe ait Ģartname eki örneğe uygun, noter 

tasdikli, iĢ ortaklığı beyannamesi, Belgelerini teklifleri kapsamında sunmaları Ģarttır. 

Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ 

örneklerini vermek zorundadır. Ġstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce Ġdare 

tarafından ―aslı idarece görülmüĢtür‖ veya bu anlama gelecek Ģekilde Ģerh düĢülen suretlerini 

tekliflerine ekleyebilirler. 

k) Ġhaleye kamu kurumu katılması durumunda; Kurumun yetkili amirinin imzası, mührü 

ile kurumun antetli yazısı ile doküman almaya, ihaleye katılmaya ve pey sürmeye yetkili 

olduğuna dair yetki belgesi yeterli olacaktır. 

l) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, (d), (e,f), (g,h), ve (i) bentlerinde yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, 

toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya iĢin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen 

tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. ĠĢ ortaklığı halinde 

teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kiĢiler tarafından imzalanacaktır. 

5 - Ġhale ġartnamesi ve ekler (ihale dokümanı): Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 2. Kat 

(Maslak Mah., Büyükdere Cad., No: 267/1, Sarıyer/ĠSTANBUL ) adresinde bulunan ihale biriminde 

görülebilir ve doküman bedeli olan 150,00 TL.‘ nın Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe 

Muhasebe Birimi‘nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer ġubesi TR640001000956470301335001 numaralı 

hesabına yatırılmasını müteakip  Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Ġhale birimi görevlisi Ġnci Oya 

Suveren‘den temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların,  Ġhale ġartnamesi ve eklerini (ihale 

dokümanı) satın almaları zorunludur. Ġhale dokümanı CD olarak satılacaktır. 

6 - Tekliflerin Sunulma ġekli  

6.1. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, 

soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği adresi yazılır. Zarfın yapıĢtırılan yeri istekli tarafından 

imzalanarak mühürlenir ve kaĢelenir.  Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat 

mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. DıĢ zarfın 

üzerine isteklinin adı soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi iĢe ait olduğu yazılır. Zarfın 
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yapıĢtırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaĢelenir. Teklif mektuplarının 

istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda Ģartname ve eklerinin tamamen okunup kabul 

edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakamla ve yazı ile açık ve birbirine uygun olarak 

yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti 

veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamıĢ sayılır. 

6.2. Teklifler 15.03.2016 Salı günü, Saat 14:00‘a kadar sıra numaralı alındılar karĢılığında 

Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, ihale birimi görevlisi Ġnci Oya Suveren‘e teslim edilir. Alındı 

numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez açılmadan 

istekliye iade edilir. 

6.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dıĢ zarfın 

üzerine komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi iĢe ait olduğu, isteklinin adı soyadı ile açık adresi 

yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar Ġhale 

birim görevlisi, Ġnci Oya SUVEREN‘e ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme 

konulmayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirilmeye 

alınmaz. 

6.4. Ġhale görevlisi Ġnci Oya SUVEREN tarafından Komisyon baĢkanlığına teslim edilen 

teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiĢtirilemez. 

7 - Ġstekliler tekliflerini, kiraya verilecek yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira 

bedeli üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; kiraya verilecek 

yapı ve tesislere ait tahmin edilen ilk yıl kira bedelinden aĢağı olmamak üzere, teklif edilen 

bedellerin en yükseğidir. 

8 - Ġhale üzerinde kalan istekli, bu iĢe ait Ģartnamenin 10‘uncu maddesinde belirtilen 

bildirim süresinin bitimini izleyen günden itibaren on beĢ (15) gün içinde; 

a) Kesin teminatı yatırmak, 

b) Her türlü vergi, KDV, resim ve harçları ödeyerek, 

c) Ġhale bedeli peĢin olarak Ġstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Özel Bütçe Muhasebe 

Birimi‘nin T.C. Ziraat Bankası Sarıyer ġubesi TR640001000956470301335001 numaralı hesabına, 

nakden ve peĢin olarak yatırmak suretiyle ödeyerek, 

d) Ağaçlandırma bedeli,  olarak ihale ilk yıl bedelinin yüzde beĢi tutarındaki ödemenin 

peĢin olarak Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığının TR640001000956470301335001 IBAN nolu 

hesabına nakden ve peĢin olarak yatırmak suretiyle ödeyerek sözleĢme imzalamak zorundadır. 

8.1. Ġlk yıl kira bedeli ihale bedeli olup, takip eden yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl 

kira bedelinin Devlet Ġstatistik Enstitüsünce yayımlanan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (YĠ-

ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) oranında artırılması suretiyle bulunacak 

bedeldir. Ağaçlandırma bedeli ihale bedelinin yüzde beĢidir. Takip eden yıllar ağaçlandırma 

bedelleri ise bir önceki yıl ağaçlandırma bedelinin Devlet Ġstatistik Enstitüsünce yayımlanan 

Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (YĠ-ÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değiĢim) 

oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. 

8.3. Ġlk yıl kira bedelinin %5 inden oluĢan ağaçlandırma bedelini sözleĢmenin 

düzenlenmesinden önce ödedikten sonra müteakip yıllar ağaçlandırma bedelleri ise sözleĢme 

süresinde her yıl peĢin ödenir. 1344/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Pendik Belediye Başkanlığından: 

1 - AĢağıda özellikleri belirtilen Pendik Belediyesine ait taĢınmaz ihale ile satılacaktır. 

Ġhale ―Batı Mah. 23 Nisan Caddesi No: 11 PENDĠK/ĠSTANBUL‖ adresindeki Pendik Belediye 

Binası 5. kattaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu‘nun 36. maddesi uyarınca ―Kapalı Teklif Usulü‖ artırma suretiyle yapılacaktır. ġartname 

bedeli 500,00 (beĢyüz TL) olup, Pendik Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nden (4. Kat) 

temin edilebilir. 

 

Tapu 

Mahalle Ada Parsel 

Parsel Alanı 

(m²) 

İmar 

Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat 

İhale gün 

ve saati 

Güzelyalı 0 4499 1.252,67 Akaryakıt 

13.779.370,00+KDV-

(Onüçmilyonyediyüzyetmiş

dokuzbinüçyüzyetmiş 

TL+KDV) 

413.382,00 

(Dörtyüzonüçbin 

üçyüzsekseniki 

TL.) 

08.03.2016 

Salı 

Saat:10.00 

 

2 - TaĢınmazın Özellikleri: Söz konusu taĢınmaz imar planında Akaryakıt SatıĢ, Servis ve 

Bakım Ġstasyonu Alanında kalmaktadır. Max. Taks: 0,15, Max. Kaks: 0,30, Hmax: 2 kat‘dır. 

3 - Ġdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taĢınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve 

yetkisine sahiptir. 

4 - Ġhaleye Katılacaklardan Ġstenilecek Belgeler: 

Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak 

kaydıyla; 

A) GERÇEK KĠġĠLERDEN: 

1 - Ġkametgah belgesi, 

2 - Nüfus cüzdan sureti, 

3 - Noter tasdikli imza beyannamesi, 

4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu,  

5 - Temsil durumunda; noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

B) TÜZEL KĠġĠLERDEN: 

1 - Tüzel kiĢinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, Ġdare 

merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, 

2 - ġirketlerden; Noter tasdikli imza sirküsü, 

3 - Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmıĢ kararın aslı veya 

noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kiĢinin noter tasdikli imza sirküsü, 

4 - Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kiĢiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, 

5 - Derneklerden; dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, 

6 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

7 - Temsil durumunda; Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 
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C) ORTAK GĠRĠġĠMLERDEN: 

1 - Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi, 

2 - Ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her biri için, bu maddedeki (A) 

veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. 

5 - Geçici ve Kesin teminat olarak Ģunlar alınır: 

a) Tedavüldeki Türk Parası 

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları 

c) Hazine MüsteĢarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 

yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiĢ ise bu iĢlemlerde 

anaparaya tekabül eden satıĢ değerleri esas alınır). 

6 - Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat 

mektupları dıĢındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü‘ne 

yatırılması ve makbuzun diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur. Teminat olarak Banka 

Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz 

edeceklerdir. VerilmiĢ olan teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiĢtirilebilir. 

7 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar, ihaleyi yapacak 

olan komisyon baĢkanlığına teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. 

Bu takdirde dıĢ zarfa komisyon baĢkanlığının adresi ile hangi taĢınmaza ait olduğu, isteklinin adı 

ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine 

kadar komisyon baĢkanlığına ulaĢması Ģarttır. Postadaki gecikme nedeniyle iĢleme 

konulamayacak olan tekliflerin alınıĢ zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon BaĢkanlığına 

verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. 1346/1-1 

—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 16,00 TL ile en çok 100.142,18 TL arasında değiĢen; 

24/02/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,00 TL., en çok 

10.015,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen 54 grup eĢya (cep telefonu ve aparatları, 

makaron, kömür, çay ve Ģeker vb.); açık artırma ve pazarlık usulü ile, Van Tasfiye ĠĢletme 

Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD yanı Gümrük Kompleksi adresindeki ihale salonunda 

25/02/2016 tarihinde saat 09:30'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢyalar ve söz konusu ihale 

hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) (2234026-46) numaralı 

telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle EĢya SatıĢ ġartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karĢılığı Van 

Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

Ġlan olunur. 1436/1-1 
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ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ Ġġ MAKĠNALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 

(30 KALEM) YEDEK PARÇA TEMĠNĠ ĠġĠ AÇIK ĠHALE (KAPALI ZARF) 

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

TKİ Kurumu Eli Müessesesi Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2016/35715 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TKĠ Çan Linyitleri ĠĢletmesi Müdürlüğü Çanakkale Cad. 

Çayırlar Mevkii Asma Köprü Yanı Çan / ÇANAKKALE 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel: 0 286 416 20 01 - Faks: 0 286 416 37 00 

c) Elektronik Posta Adresi : clibilgiislem@cli.gov.tr 

d) Ġnternet Adresi : www.cli.gov.tr. 

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : ĠĢletme Müdürlüğümüz iĢ makinalarında kullanılmak 

üzere (30 kalem) Yedek Parça alımı iĢi. 

b) Teslim Yeri : ÇLĠ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE 

3 - Ġhalenin 

a) Ġhale Usulü : Açık Ġhale (Kapalı Zarf) 

b) Yapılacağı Yer : ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü Toplantı Salonu 

c) Tarihi ve Saati : 24/02/2016 ÇarĢamba günü Saat 15:00 

d) Dosya No : 244-KÇLĠ/2016-0062 

4 - Ġhaleye ait dokümanlar; 

Çan'da, ÇLĠ Satın Alma ġube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve 

"Ziraat Bankası Çan ġb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41, Halk Bankası Çan ġb. TRl3 0001 

2009 6410 0013 0000 03, Vakıfbank Çan ġb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLĠ 

Banka hesaplarına KDV dahil 100,00 TL (posta yoluyla 110 TL) yatırılması karĢılığı aynı 

adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 24/02/2016 ÇarĢamba günü Saat 15.00'e kadar Ç.L.Ġ. Genel Muhaberatına 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son baĢvuru saatine kadar 

idareye ulaĢmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

6 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda Geçici Teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü 

olmalıdır. 

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. 1432/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bornova Belediyesinden: 

BORNOVA ÇOCUK DÜNYASI MĠMARĠ PROJE YARIġMASI ĠLANI 

Ġzmir ili, Bornova Belediyesi, Bornova Çocuk Dünyası ―Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, 

Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, ġehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri 

YarıĢmaları Yönetmeliği‖ esasları doğrultusunda Bornova Belediyesince serbest, ulusal ve tek 

kademeli olarak yarıĢmaya çıkarılmıĢtır. 

Mevcut Ġmar Planlarına uyularak; ―Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje YarıĢması‖ ile 

baĢta Bornova ve Ġzmir olmak üzere bölgemizdeki tüm çocukların yaĢamlarını zenginleĢtirici, 

çocuklar, okullar ve aileleri için merak, yaratıcılık ve öğrenmeyi destekleyen katılımlı programlar 

ve sergiler sağlayan ve kent için alternatif cazibe noktası olmaya aday bir merkez yaratmak 

hedeflenmiĢtir. Bu hedef doğrultusunda, ekonomik, özgün ve nitelikli mimari yaklaĢımların, 

iĢlevsel ve yenilikçi çözümlerin öne çıkarılması; doğaya saygılı, sürdürülebilir, çağdaĢ bir çevre 

ve mimari anlayıĢı ortaya koyan proje ve müelliflerin belirlenmesi; güzel sanatların teĢviki; ilgili 

mesleklerin geliĢmesi; mesleki etik değerlerin pekiĢmesi ve katılımcıların uluslararası rekabet 

gücü kazanmalarına uygun ortamın sağlanması amaçlanmaktadır. 

YarıĢmayı Açan Kurum : Bornova Belediyesi 

YarıĢma Raportörlüğü : Bornova Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü 

Adres : Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova Belediyesi Fen ĠĢleri 

Müdürlüğü Kat: 3 Bornova/ĠZMĠR 

Telefon : 0 232 999 29 29 - 1314/1783/1785/1786 

E-posta : bornovayarisma@gmail.com  

YARIġMA BAġVURUSUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

YarıĢmaya katılmak isteyenler, Bornova Belediyesi Vakıfbank Bornova ġubesi TR75 

0001 5001 5800 7292 2934 01 numaralı hesaba veya Bornova Belediyesi Tahsilat Veznelerine 50 

(elli) TL olan Ģartname tutarının yatırılması ve alındı makbuzunun, yarıĢmanın e-posta adresine 

veya yarıĢma raportörlüğüne, yarıĢmacı ismi (ekip baĢı) ve iletiĢim bilgileri ile birlikte 

göndermelidir. YarıĢma Ģartname ve ekleri elden alınabileceği gibi yarıĢmacıların belirteceği e-

posta adreslerine de gönderilecektir.  

ġARTNAME TEMĠN ADRESĠ 

―Bornova Çocuk Dünyası Mimari Proje YarıĢması‖ Rapörtörlüğü 

Bornova Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü - Fevzi Çakmak Caddesi No: 38 Bornova/ 

ĠZMĠR 

Telefon : 0 232 999 29 29 - 1314/1783/1785/1786 

E-posta : bornovayarisma@gmail.com 

YARIġMAYA KATILIM KOġULLARI 

YarıĢmaya katılacak yarıĢmacıların aĢağıdaki hususları yerine getirmesi Ģarttır. Ekip 

olarak katılanların her birinin, bu maddenin (f) bendi dıĢında, diğer koĢulların tamamına uymaları 

zorunludur. Ekip olarak katılanların, idareyle iliĢkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, 

ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. YarıĢmaya ekip olarak katılan ortakların 

her biri idareye karĢı müĢterek ve müteselsilen sorumludurlar. 

YarıĢmaya katılacaklarda aranacak koĢullar; 

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, yarıĢmanın türüyle ilgili odası üyesi 

olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak 

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak, 

c) Jüri üyeleri (danıĢman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, 

ortakları, yardımcıları ve çalıĢanları arasında olmamak, 

d) Jüri çalıĢmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak, 
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e) YarıĢma ġartnamesinde öngörülen özel koĢullara uymak, 

f) ġartname alıp isim ve adreslerini yarıĢma raportörlüğüne kaydettirmek (Ekip olarak 

katılanlardan bir kiĢinin bu Ģartı yerine getirmesi yeterlidir), 

g) YarıĢmayı açan idarede, yarıĢma ile ilgili her türlü iĢlemleri hazırlamak, yürütmek, 

sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 

h) YarıĢmayı açan idare adına hareket eden danıĢmanlar ile bunların çalıĢanları arasında 

olmamak. 

Bu Ģartlara uymayanlar yarıĢmaya katılmıĢ olsalar da tasarımları yarıĢmaya katılmamıĢ 

sayılır ve isimleri yarıĢmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek 

odalarına bildirilir. 

YARIġMA TAKVĠMĠ 

YarıĢmanın ilanı : 17ġubat 

Soru sormak için son tarih : 08 Mart  

Cevapların ilanı : 11 Mart 

Projelerin son teslim tarihi : 04 Mayıs 

Postayla proje gönderimi  

için son tarih : 06 Mayıs 

Jüri çalıĢması baĢlangıcı : 14 Mayıs 

Kolokyum ve ödül töreni : 28 Mayıs 

DanıĢman Jüri Üyeleri 

Olgun ATĠLA, Y. Mimar (Bornova Belediye BaĢkanı) 

Zerrin GENÇTÜRK, ġehir Plancısı (Bornova Belediyesi BaĢkan Yardımcısı) 

Deniz DAYANGAÇ, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürü) 

Eda ġeyda AKSEL, Psikolog (Prof. Dr.)  

Ömer YILMAZ, Mimar 

Asli Jüri Üyeleri 

Zehra AKDEMĠR, Mimar (Doç. Dr.) 

Deniz ALKAN, Y. ĠnĢaat Mühendisi 

Halil Ġbrahim ALPASLAN, Mimar (Yrd. Doç. Dr.) 

Hikmet GÖKMEN, Mimar (Doç. Dr.) JÜRĠ BAġKANI 

Semra UYGUR, Y. Mimar 

Yedek Jüri Üyeleri 

Özgür BĠNGÖL, Mimar (Yrd. Doç. Dr.)  

Ġlker KAHRAMAN, Mimar (Yrd. Doç. Dr.) 

Onur KUTLUKAYA, Y. ĠnĢaat Mühendisi 

Raportörler 

Sevinç EGERCĠOĞLU, Y. Mimar (Bornova Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü) 

Halime TAMTÜRK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü) 

Mehmet YĠĞĠTSOY, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü) 

Raportör Yardımcıları 

Zerrin KAYRAK, Mimar (Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü) 

ÖDÜLLER VE ÖDEME ġEKLĠ 

1. Ödül : 40.000 TL 

2. Ödül : 30.000 TL 

3. Ödül : 20.000 TL 

1. Mansiyon : 10.000 TL 

2. Mansiyon : 10.000 TL 

3. Mansiyon : 10.000 TL 

4. Mansiyon : 10.000 TL 

5. Mansiyon : 10.000 TL 1345/1-1 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/152121 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji GeliĢtirme 

BaĢkanlığı 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Aile ve Sosyal Politikalar Ġl 

Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe KARAMAN/Merkez 

Adresi 
Ziya Gökalp Mahallesi Ahmet 

Yesevi Caddesi No: 46 
Tel-Faks 

0 (388) 213 75 16 

0 (388) 214 02 22 

Posta Kodu 70200 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
Armor Güvenlik Hizmetleri Limited 

ġirketi 
ÖkkeĢ KAÇAR 

Adresi 
Kolejtepe Mahallesi Ġnönü Caddesi 

No:30/A ġahinbey/GAZĠANTEP 

Güneykent Mahallesi 102213 nolu 

sokak 18A/24 ġahinbey/ GAZĠANTEP 

T.C. Kimlik No.  37426959162 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
800358220  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Gaziantep Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 

Ticaret Sicil No: 44653 /  

Oda Sicil No: 45021 
 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 1457/1-1 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) ----- 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Zonguldak /Merkez 

Adresi 
Bağlık Cad. Yayla Mah. Ġhsan 

Soyak Sok. No:2 Zonguldak 
Tel-Faks 

0 372 259 47 94-  

0 372 253 12 73 

Posta Kodu 67090 E-Mail ttk@taskomuru.gov.tr 

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

Adı/Unvanı 
As-Ye Madencilik ĠnĢ. Gıda San. ve 

Ticaret Ltd.ġti. 

Sermayesinin yarısından fazlasına 

Sahip Aslı ġEREF 

Adresi 
BaĢtarla Mah. Karakiraz Sokak No:20 

Merkez/ZONGULDAK 
 

T.C. Kimlik No.  11562080676 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0860468006  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6055  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (6) Yıl (  ) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (X) 

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. 

 1459/1-1 
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) ----- 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 
Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü 
Ġl/Ġlçe Zonguldak /Merkez 

Adresi 
Bağlık Cad. Yayla Mah. Ġhsan 

Soyak Sok. No:2 Zonguldak 
Tel-Faks 

 0 372 259 47 94  

 0 372 253 12 73 

Posta Kodu 67090 E-Mail ttk@taskomuru.gov.tr 

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

Adı/Unvanı Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.ġ. 
Sermayesinin yarısından fazlasına 

Sahip 

Adresi 
Büyükdere Cad. Üçyol Mevkii No:53 

P.K: 34398 Maslak/ĠSTANBUL 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4590032545  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ġstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
196628/144158  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden ( ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (X) 

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. 

 1460/1-1 
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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 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler Fak. 
Profesör 

Muhasebe 

Finansman 
1 1 

Değerleme, Muhasebe Politikaları ve 

Kapsamlı Kâr konularında çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

 

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

Ġdari Birimler Binası Yozgat/Merkez Tel: 0 354 242 10 85 1434/1-1 

—— • —— 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL II NUMARALI YENĠLEME ALANLARI KÜLTÜR 

VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARĠHĠ VE NO : 24.02.2015 - 128 

KARAR TARĠHĠ VE NO : 24.02.2015 - 1004 

Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Beyazıt Mahallesi, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulunun 12.07.1995 tarih ve 6848 sayılı kararı ile belirlenen Tarihi 

Yarımada Kentsel ve Tarihi Sit Alanı içerisinde, 25.12.2007 tarih ve 26737 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 2007/12893 sayılı kararı ile belirlenen Yenileme 

Alanı sınırları içerisinde, Kurulumuzun 21.10.2014 tarih ve 826 sayılı kararı ile avan projesi 

uygun bulunan alanda kalan, Ġstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 17.04.2002 tarih ve 13830 sayılı kararıyla anıtsal yapı olarak tescillenen, 

Kurulumuzun 06.05.2014 tarih ve 639 sayılı kararıyla koruma grubu I olarak belirlenen, 

KapalıçarĢı sınırları içerisindeki 2792 adada yer alan Bodrum Han ve KapalıçarĢı sınırlarının 

dıĢında kalan 640 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerdeki 

taĢınmazlara yönelik rölövenin ve restitüsyon projesinin iletildiği Fatih Belediye BaĢkanlığı Etüd 

Proje Müdürlüğünün 27.01.2012 tarih ve M.34.06.FAT.0.1010-253 sayılı, 15.08.2012 tarih ve 

M.34.06.FAT.0.1010-2856 sayılı, 26.08.2014 tarih ve 60705025-724.06.02/1235 Ref:761555 

sayılı yazıları, 23.02.2015 tarih 324 kayıt numaralı uzman raporu okundu, ekleri ile arĢiv 

dosyaları içeriği incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Ġstanbul Ġli, Fatih Ġlçesi, Beyazıt Mahallesi, 2792 adada yer alan Bodrum Han ile Bodrum 

Han‘ın dönem eki olan 640 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 

parsellerdeki taĢınmazlara iliĢkin olarak; 

• 2792 adadaki Bodrum Han‘ın ve 640 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20 parsellerdeki taĢınmazların rölövesinin düzeltmelerle uygun olduğuna, 

restitüsyon projesinin uygun olduğuna, 

• 640 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parsellerdeki 

taĢınmazların; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‘nun 6.maddesindeki 

özellikleri gösterdiklerinden korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmelerine ve koruma 

gruplarının II olarak belirlenmesine karar verildi. 1437/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.02.2015 - 128 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.02.2015 - 1937 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Ġncesu Ġlçesi, Yarım Mahallesi, Mehmet ġahlıoğlu Caddesi, 62 ada, 86-87 

parselde bulunan taĢınmazın tehlikeli durumunun giderilmesi için yapının tescil edilip onarılması 

hususunda Ġncesu Belediyesi, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 20.05.2015 gün ve 971 sayılı 

yazısı, taĢınmazın tesciline iliĢkin görüĢleri içeren Kayseri Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü‘nün 23.10.2015 gün ve 3234 sayılı, Kayseri BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve 

ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı‘nın 04.11.2015 gün ve 13834 sayılı, Ġncesu Belediye BaĢkanlığı, 

Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 17.11.2015 gün ve 2201 sayılı, Ġncesu Kaymakamlığı, Ġlçe 

Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 27.11.2015 gün ve 657 yazıları ile konuya iliĢkin Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 21.08.2015 tarih ve 903 sayılı raporu 

okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüĢme sonucunda;  

Kayseri ili, Ġncesu ilçesi, Karamustafa PaĢa Mahallesinde ve kentsel arkeolojik sit alanı ile 

koruma amaçlı imar planı onama sınırları içerisinde bulunan, tapunun 62 ada, 86 parsel 

numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taĢınmazın, 2863 sayılı Yasa 

kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili hakkında 

yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taĢıması nedeniyle korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun  

―II‘‘. grup‖ olarak belirlenmesine, ayrıca yapının can ve mal güvenliği açısından tehlike 

arz ettiği görüldüğünden yetkililerce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına ve taĢınmazın 

onarımına yönelik mülkiyet sahibi veya ilgili kurumlarca hazırlanacak projelerin Kurulumuza 

iletilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 05.02.2015 - 128 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.02.2015 - 1941 KAYSERĠ 

Kayseri ili, PınarbaĢı Ġlçesi, Kızıldere Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, tapunun 113 

ada, 8 parsel numarasında Maliye Hazinesi adına kayıtlı taĢınmazın tarımsal amaçlı kiralanması 

iĢlemine esas olmak üzere 21.07.1983 gün ve 2863 sayılı yasa kapsamında bulunup 

bulunmadığının bildirilmesi istemine iliĢkin PınarbaĢı Kaymakamlığı, Ġlçe Mal Müdürlüğü'nün 

13.10.2015 gün ve 666 sayılı yazısı, söz konusu alanda tespit edilen tümülüslerin tesciline iliĢkin 

görüĢleri içeren, Kayseri Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 12.01.2015 gün ve 101 

sayılı, PınarbaĢı Kaymakamlığı, Yazı ĠĢleri Müdürlüğü‘nün 26.11.2015 gün ve 617 sayılı, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 30.11.2015 gün ve 223018 

sayılı, Kayseri Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‘nün 12.11.2015 gün ve 11451 sayılı ve 

konuya iliĢkin Müdürlük raportörlerinin 17.11.2015 gün ve 1226 sayılı raporu okundu, raportörün 

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

Kayseri ili, PınarbaĢı Ġlçesi, Kızıldere Mahallesi sınırları dahilinde bulunan, tapunun 113 

ada, 9 parsel numarasında Maliye Hazinesi adına kayıtlı taĢınmaz üzerinde bulunan Kızıldere (I) 

ve 113 ada, 8,9 parsel numarasında Maliye Hazinesi adına kayıtlı taĢınmaz üzerinde bulunan 

Kızıldere (II) Tümülüs‘ünün,  2863 sayılı Kanun kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle 

kararımız eki sit fiĢi üzerinde bulunan 1/25000 ölçekli harita ve kararımız eki krokide gösterildiği 

Ģekliyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil iĢlemlerinin 13.03.2012 tarih 

ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği ilgili kurumlar 

tarafından iĢlem yapılmasına ve bu alanda geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. 

Derece Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanım KoĢullarında belirtildiği gibi olduğuna; ilgili 

kurum tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 03.02.2016 - 126 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 03.02.2016 - 1909 KAYSERĠ 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Baltasarılar Köyü‘nde yer alan kültür varlıklarının tespiti 

amacıyla Yozgat Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan incelemelerde tapunun 133 ada, 23 

numaralı parseli üzerinde tespit edilen ―Baltasarılar YerleĢim Yeri‘nin‖ 1. Derece arkeolojik sit 

alanı olarak tescilinin değerlendirilmesine yönelik Yozgat Müze Müdürlüğü‘nün 27.11.2015 tarih 

ve 1811 sayılı yazısı ile bahse konu alanın tesciline iliĢkin Yozgat Valiliği, Ġl Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü‘nün 18.12.2015 tarih, 2229-11251 sayılı; Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Yatırım ve ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 21.12.2015 tarih, 238961 sayılı; Yozgat Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 21.12.2015 tarih, 1957 sayılı; Yozgat Ġl Özel 

Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğünün 28.12.2015 tarih, 13110 sayılı; Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 05.01.2016 tarih, 400314 sayılı, Orman 

ve Su ĠĢleri Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğünün 18.01.2016 gün ve 13643 sayılı görüĢ yazıları ile 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 19.01.2016 tarih ve 266 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu; raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 

görüĢme sonucunda; 

Yozgat ili, Merkez ilçesi, Baltasarılar Köyü‘nde bulunan, tapunun 133 ada, 23 numaralı 

parseli üzerinde yer alan, ―Baltasarılar YerleĢim Yeri‘nin‖ 2863 sayılı yasanın 6. maddesi 

kapsamına giren özellikler taĢıması nedeniyle, sit fiĢi üzerindeki 1/2000 ölçekli kadastral haritada 

ve kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak belirlendiği Ģekliyle 1. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma esasları ve kullanma koĢullarının 

geçerli olduğuna, ivedilikle ilgili kurumlar tarafından Koruma Amaçlı Ġmar Planının yapılması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.01.2016 - 125 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.01.2016 - 1898 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 

4 pafta, 98 ada, 81(58) parselinde kayıtlı mülkiyeti Tomarza Belediyesine ait mülga Gayri 

Menkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu‘nun 13.01.1978 gün, 926 sayılı kararıyla 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kilise, tapunun16 pafta 133 ada 2 

parselinde kayıt mülkiyeti Maliye hazinesi ait Camii ve tapunun 16 pafta 133 ada 20 parselinde 

kayıt Mülkiyeti Maliye hazinesi ait Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 21.03.2007 gün ve 749 sayılı kararıyla taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli Devir 

odasının bulunduğu alanda kentsel dönüĢüm yapılması planlandığı ve söz konusu alanda bulunan 

tescilli yapıların incelenmesi istemine iliĢkin Tomarza Belediye BaĢkanlığı, Fen ĠĢleri 

Müdürlüğü‘nün 10.11.2015 gün, 12912 sayılı yazıları, konuya iliĢkin Kayseri Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 31.12.2015 gün, 1435 sayılı raporu okundu, 

raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme 

sonucunda; 

Kayseri ili, Tomarza ilçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, sit alanı dıĢında bulunan, tescilli 

Camii ve Devir odasının, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

21.03.2007 gün ve 749 sayılı kararıyla belirlenen koruma alanı sınırının iptaline, tapunun 4 pafta, 

98 ada, 81(58) parselinde kayıtlı Kilise, tapunun 16 pafta 133 ada 2 parselinde kayıtlı Camii ve 

tapunun 16 pafta 133 ada 20 parselinde kayıtlı Devir odasının koruma alanı sınırının kararımız eki 

1/2000 ölçekli kadastral haritada görüldüğü Ģekliyle belirlenmesine,  bu sınırlar içinde yapılacak 

her türlü fiziki ve inĢai uygulama öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine 

ayrıca 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik‘in 8. Maddesi gereği koruma alanı içinde kalan taĢınmazların tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ―koruma alanı‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.07.174 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2016 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.01.2016 - 5891 ADANA 

Hatay ili, Samandağ ilçesi, Vakıflı Mahallesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü‘ne ait, 

373 parselde kayıtlı yapının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine 

iliĢkin Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 08.09.2015 gün ve 3124 sayılı yazısı ve 

eki Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.09.2015 tarihli raporu, Samandağ Belediyesi 

Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Vergi Servisinin 02.07.2014 gün ve 39 sayılı yazısı okundu, 

ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay ili, Samandağ ilçesi, Vakıflı Mahallesi, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü‘ne ait, 

373 parselde kayıtlı yapının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür 

varlığı olarak tesciline, kararımız eki tescil fiĢinin uygun olduğuna, yapı grubunun 2. grup olarak 

belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 

sayılı ilke kararı gereği 373 parsele komĢu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe 

veren parsellerin koruma alanı olarak kabul edilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.13.155 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2016 - 173    TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.01.2016 - 5909 ADANA 

Hatay Ġli, Arsuz Ġlçesi, Arpaçiftlik Mahallesi, 3.derece arkeolojik sit alanında yer alan ve 

Koruma amaçlı imar planında ‖Eğitim Tesis Alanı‖ olarak görülen, 114 ada 10 nolu parselde okul 

yapma talebine yönelik Müzesince gerçekleĢtirilen sondaj sonuçların değerlendirilmesi ve sit 

derece değiĢiklik talebine iliĢkin;  Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.12.2015 

tarih ve 4343 sayılı ile 22.01.2016 gün ve 293 sayılı yazıları ve ekleri Hatay Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 17.12.2015 tarih ile 21.01.2016 tarihli raporlar, Kurulumuzun 

29.12.2015 gün ve 5806 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda, 

Hatay Ġli, Arsuz Ġlçesi, Arpaçiftlik Mahallesi, 3.derece arkeolojik sit alanında yer alan ve 

Koruma amaçlı imar planında ‖Eğitim Tesis Alanı‖ olarak görülen,  114 ada 10 nolu parselde 

okul yapma talebine yönelik Müzesince yapılan sondaj kazılarında, parselin bir kısmında iki adet 

kaya mezarı, piĢmiĢ toprak lahit parçaları ve yoğun bir Ģekilde bunu destekleyen seramik 

buluntular çıktığı ve bu kısmının tespit ekibince sit derecesinin 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak değiĢtirilmesinin istendiği, ancak sondaj çukurlarının da vaziyetini gösterir öneri 1.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı haritasında parselin bazı kısımlarında sondaj kazılarının yapılmadığı, bu 

doğrultuda Müzesince parselde sondaj kazısı yapılmayan kısımlarında sondaj kazısı yapılması ve 

sondaj kazısı sonrasında hazırlanacak dokümanların Kurulumuza iletilmesinden sonra konunun 

yeniden görüĢülmesinin Kurulumuzun 29.12.2015 gün ve 5806 sayılı kararıyla istendiğinin, ancak 

sondaj yapılmayan bu alanlarda yoğun çam ağaçlarıyla kaplı olması nedeniyle sondaj kazısı 

yapılamadığının Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.01.2016 tarihli raporundan 

anlaĢıldığına, bu bağlamda 114 ada, 10 parselde tespit edilen alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 

gereği korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit 

alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 

 



Sayfa : 52 RESMÎ GAZETE 17 ġubat 2016 – Sayı : 29627 

 

 



17 ġubat 2016 – Sayı : 29627 RESMÎ GAZETE Sayfa : 53 

 

 
 1417/1-1 



Sayfa : 54 RESMÎ GAZETE 17 ġubat 2016 – Sayı : 29627 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  33.00.349 

Toplantı Tarihi ve No : 28.01.2016 - 174    TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.01.2016 - 5925 ADANA 

Mersin Ġli, Akdeniz Ġlçesi, Hamidiye Mahallesi, 29 pafta, 876 ada, 74 nolu parselde 

bulunan, mülkiyeti OYAK Genel Müdürlüğüne ait, Eski Askeri KıĢla Alanının 2. Derece Doğal 

ve Tarihi Sit alanı olarak tesciline iliĢkin Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 20.09.1995 gün ve 2209 ile 26.10.1995 gün ve 2276 sayılı kararları, Kurulumuzun 

27.05.2015 gün ve 5018 sayılı kararı, sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılmasına iliĢkin Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 26.01.2016 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Mersin Ġli, Akdeniz Ġlçesi, Hamidiye Mahallesi,29 pafta, 876 ada, 74 nolu parselde 

bulunan, mülkiyeti OYAK Genel Müdürlüğüne ait, Eski Askeri KıĢla Alanının 2. Derece Doğal 

ve Tarihi Sit alanı sınırlarından tarihi sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması ve kadastral haritaya 

aplikasyonuna esas kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik harita 

üzerinde belirlenen sit alanı sınırları ve koordinatlarının uygun olduğuna, 2.derece doğal sit alanı 

sınırlarının sayısallaĢtırılması iĢleminin ilgili idarece değerlendirilmesine, sit alanında kalan 29 

pafta, 876 ada, 73-74 ve 76 nolu parsellere günümüze kadar ‗‘Tarihi Sit Alanıdır‘‘ Ģerhi 

verilmemiĢse, Ģerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.02/311 

Toplantı Tarihi ve No : 29.01.2016 - 175    TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.01.2016 - 5967 ADANA 

Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, Karaburun Mevkii 112 ada 3 parselin 3-A 

numaralı kısmında, 112 ada 76 parselin 76-A numaralı kısmında, 112 ada 3 parselin 3-B numaralı 

kısmında ve 112 ada 2 parselin 2-A numaralı kısmında GüneĢ Enerjisi Santralleri kurulabilmesi 

için yapılacak olan imar planı çalıĢmasında tespit edilen arkeolojik alana iliĢkin; Adana Valiliği, 

Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 23.11.2015 gün ve 4477 sayılı yazısı ve Koruma Bölge 

Kurulu uzmanlarının 18.01.2016 günlü raporu okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Kurtkulağı Mahallesi, Karaburun Mevkii, 112 ada 3, 4, 76 ve 84 

parselde tespiti yapılan Kabaktepe Arkeolojik Alanının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. ve 3. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit 

alanı sınırlarının uygun olduğuna, GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢullarının 

belirlenmesine dair iĢlemlerin baĢlatılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  31.11.47 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2016 - 173    TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.01.2016 - 5904 ADANA 

Hatay Ġli, Belen Ġlçesi, KurtuluĢ Mevkii, tescilli taĢınmaz kültür varlığı koruma alanında, 

1450 ve 1451 parselde yer alan taĢınmazın koruma altına alınmasına iliĢkin, Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 30.11.2015 günlü raporu,  Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 27.02.1992 gün ve 1104 sayılı kararı okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Hatay Ġli, Belen Ġlçesi, KurtuluĢ Mevkii, tescilli taĢınmaz kültür varlığı koruma alanında, 

1450 ve 1451 parsellerde yer alan taĢınmazın 2863 sayılı kapsamında kültür varlığı özelliği 

taĢıdığı anlaĢıldığından tesciline, yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, koruma alanı 

olarak Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.02.1992 gün ve 1104 sayılı 

kararı ile belirlenen ve imar planına da iĢlenen koruma alanı sınırının uygun olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.02.299 

Toplantı Tarihi ve No : 29.01.2016 - 175    TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.01.2016 - 5964 ADANA 

Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Kaltakiye Mahallesi, özel mülkiyete ait, 651 ada, 25 parselde yer 

alan taĢınmazın tesciline iliĢkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.11.2015 günlü uzman 

raporu okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Kaltakiye Mahallesi, özel mülkiyete ait, 651 ada, 25 parselde yer 

alan taĢınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaĢıldığından 

tesciline, yapı grubunun 2. Grup olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada gösterilen koruma 

alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  01.02.309 

Toplantı Tarihi ve No : 29.01.2016 - 175    TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.01.2016 - 5966     ADANA 

Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Ġsalı Mahallesi, 107 parselde tespiti yapılan Tepeüstü 

YerleĢiminin tesciline iliĢkin; Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 14.01.2016 günlü raporu 

okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Adana Ġli, Ceyhan Ġlçesi, Ġsalı Mahallesi, 107 parselde tespiti yapılan Tepeüstü 

YerleĢiminin 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince 

önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  78.07/68 R.B 

Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2016 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 27.01.2016 - 2808   SAFRANBOLU 

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçe, KıĢla Köyü, 106 ada, 67 parselde yer alan KıĢla Köyü Caminin 

2863 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesini konu alan Doç. Dr. Lütfiye GÖKTAġ 

KAYA'nın 25.12.2014 tarihli dilekçesi, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 26.01.2016 tarih ve 70 sayılı raporu okudu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Karabük Ġli, Ovacık Ġlçe, KıĢla Köyü, 106 ada, 67 parselde yer alan KıĢla Köyü Caminin 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında "Koruması Gerekli 

TaĢınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine (OLUMLU), söz konusu caminin gruplarının 

"1" olarak belirlenmesine, koruma alanının karar ekinde yer alan 1/1000 ölçekli harita 

koordinatları verildiği Ģekilde sınır olarak kabul edilmesine, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.02.14 

Toplantı Tarihi ve No : 23.12.2015 - 89 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.12.2015 - 1080 KARS 

Kars Ġli, Arpaçay Ġlçesi, Koçköy Beldesi tapunun 1625, 1627, 1628, 1629, 1632, 1633, 

2597 parsel numaralarında kayıtlı, özel mülkiyete ait YerleĢim Alanının tescil talebine iliĢkin; 

Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 31.10.2009 gün ve 1476 sayılı 

kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 25.05.2015 tarih ve 1513 

sayılı raporu, Kars Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 14.12.2015 tarih ve 

8006 sayılı yazısı okundu. Ekleri(Tescil FiĢi, Vaziyet Krokisi),  konu ile ilgili bilgi ve belgeler 

incelendi.   

Kars Ġli, Arpaçay Ġlçesi, Koçköy Beldesi tapunun 1625, 1627, 1628, 1629, 1632, 1633, 

2597 parsel numaralarında kayıtlı, özel mülkiyete ait YerleĢim Alanlarının I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanının sınırları geniĢletilmesiyle ile ilgili 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanunu kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle; 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi 

ve Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca ekteki koordinatlı vaziyet krokisinde belirtilen Ģekliyle I. Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, inĢai, ifraz, 

tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  36.03.53 

Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2016-91 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.01.2016-1131 KARS 

Kars Ġli, Digor Ġlçesi, AĢağıbaĢköy, Aydınlar Mezrası tapunun 149 ada, 16 parsel 

numarasında kayıtlı, Kamu ortak malı mülkiyetine ait Kale kalıntısının tescil iĢlemlerine ve 

tapunun 149 ada 1 parsel numarasında kayıtlı özel mülkiyete ait taĢınmazın üzerine yine tescile 

konu 149 ada,16 parsel numarasında bulunan kalenin eteklerinden kaya düĢmesi tehlikesine 

iliĢkin; Kars Valiliği Kadastro Müdürlüğü‘nün 12.01.2016 tarih ve E.70958 sayılı yazısı, Kars 

Valiliği Tapu Müdürlüğü‘nün 17.12.2015 gün ve 468 sayılı yazısı, Kars Ġl Özel Ġdaresi Ġmar ve 

Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü‘nün 11.12.2015 gün ve E.7970 sayılı yazısı, Kars Valiliği Ġl Afet 

ve Acil Müdürlüğünün 23.10.2015 gün ve 881 sayılı yazı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü‘nün 17.12.2015 gün ve 3465 sayılı Uzman Raporu okundu. Konu ile ilgili 

bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Digor Ġlçesi, AĢağıbaĢköy, Aydınlar Mezrası, tapunun 149 ada, 16 parsel 

numarasında kayıtlı, mülkiyeti Kamu orta malına ait Kale kalıntısının tescil iĢlemlerine ve 

tapunun 149 ada 1 parsel numarasında kayıtlı özel mülkiyete ait taĢınmazın üzerine yine tescile 

konu 149 ada, 16 parsel numarasında bulunan kalenin eteklerinden kaya düĢmesi tehlikesine 

iliĢkin; 149 ada, 16 parselin, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 

kapsamında ―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği göstermesi nedeniyle; 2863 

sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun Tespit ve Tescil ile ilgili 7.maddesi ve 

Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmeliğin 7.maddesi uyarınca ekteki koordinatlı vaziyet krokisinde belirtilen Ģekliyle I. 

Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil edilmesinin uygun olduğuna, her türlü uygulama (fiziki, 

inĢai, ifraz, tevhid, plan tadilatı vb.) öncesi kurulumuzdan görüĢ alınmasına; ayrıca tescile konu 

149 ada, 16 parsel numarasında bulunan kalenin eteklerinden kaya düĢmesi tehlikesine iliĢkin; 

Kars Valiliği Ġl Afet ve Acil Müdürlüğü tarafından Kars Müzesi Müdürlüğü denetiminde gerekli 

önlemlerin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.16/48 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2015 – 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2015 – 3614 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Evciler Ġlçesi‘nde tespit edilen Cemal Ören-2 Arkeolojik YerleĢim 

Alanı‘nın tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan 

bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 16.02.2015 tarih, 145 sayılı yazısı ve eki 16.02.2015 tarihli Müze 

Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin 

iletildiği yazılar; Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 13.07.2015 tarih, 254333-50965 sayılı 

yazısı, 16.11.2015 tarih, 8530 sayılı dosya inceleme raporu okundu; tescil fiĢi, koordinatlı sit 

sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları önerisi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Evciler Ġlçesi‘nde tespit edilen Cemal Ören-2 Arkeolojik YerleĢim 

Alanı‘nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke 

Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartlarının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik 

faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.13/366 

Toplantı Tarihi ve No : 06.11.2015 – 175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.11.2015 – 3589 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Ġscehisar Ġlçesi, Kövtürel Mevkii‘nde tespit edilen Arkeolojik 

YerleĢim Alanı‘nın tescili, öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin 

hazırlanan bilgi ve belgeler ile öneri III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarının bir bölümünden 

geçmesi planlanan doğalgaz boru hattına iliĢkin bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği 

Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 03.03.2015 tarih, 

809 sayılı yazısı ve eki 24.02.2015 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti 

etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; BOTAġ A.ġ‘nin 08.07.2015 tarih, 

23823 sayılı, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.ġ‘nin (Afyonkarahisar Ġl ĠĢletme Müdürlüğü) 

29.07.2015 tarih, 3846-201549669 sayılı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 08.07.2015 tarih, 

254362-49410 sayılı yazıları, 02.11.2015 tarih, 8246 sayılı dosya inceleme raporu okundu; tescil 

fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları önerisi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Ġscehisar Ġlçesi, Kövtürel Mevkii‘nde tespit edilen Kövtürel Mevkii 

Arkeolojik YerleĢim Alanı‘nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının 

aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 

658 sayılı Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan 

geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının uygun olduğuna, Afyon-Ġscehisar Doğalgaz 

Ġletim Boru Hattı‘nın III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde yer alan; S.30 ve S.31 

koordinat noktaları arasında ve yaklaĢık 100 metrelik bölümündeki uygulamaların Müze 

Müdürlüğü denetiminde gerçekleĢtirilerek uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların 

Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, söz konusu alandaki eski tarihli kaçak kazı çukurlarının 

Belediyesince Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası 

rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, kaçak kazılara karĢı kolluk kuvvetlerince 

gerekli kontrollerin sıklaĢtırılmasına, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin 

yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.02/111 

Toplantı Tarihi ve No : 17.06.2015 - 165 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.06.2015 - 3335 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Çay Ġlçesi‘nde yer alan ve Kadıköy Köyü‘nde yer aldığı bilgisiyle III. 

(Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Çengel Örenyeri‘nin sit sınırlarının güncellenmesi 

konusunda hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarının 12.12.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, ilgili kurum görüĢlerinin iletildiği 

yazılar, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 05.03.2015 tarih, 251548-37639 sayılı yazısı, 

Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Kadastro Müdürlüğü-Bolvadin Kadastro Birimi) 27.05.2015 tarih, 

459506 sayılı yazısı, 16.06.2015 tarih, 4822 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit 

sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, tescil fiĢi, geçiĢ dönemi koruma esasları ve 

kullanma Ģartları önerisi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Çay Ġlçesi‘nde yer alan ve EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu‘nun 08.10.2008 tarih, 3123 sayılı Kararı ile Kadıköy Köyü‘nde yer aldığı 

bilgisiyle tescilli Çengel Örenyeri‘nin; Kadastro Müdürlüğü‘nce iletilen bilgi ve belgelerden Çay 

Ġlçesi, AktaĢ Mahallesi‘nde yer aldığı anlaĢılmıĢ olup bu doğrultuda güncellenen tescil fiĢi, 

koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz 

konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve 

Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin 

geçerli olduğuna; sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartlarının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.02.111 

Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016 – 184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.01.2016 – 3830 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Çay Ġlçesi, AktaĢ Mahallesi‘nde yer alan Çengel Örenyeri III. (Üç) 

Derece Arkeolojik Siti‘ne iliĢkin güncel taĢınmaz bilgilerinin gösterildiği kadastral paftanın 

değerlendirilmesi istemine iliĢkin Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Kadastro Müdürlüğü-Bolvadin 

Kadastro Birimi) 10.11.2015 tarih, 1520319 sayılı yazısı,  14.01.2016 tarih, 329 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu, sit sınırlarının iĢaretlendiği kadastral pafta ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda;  

Afyonkarahisar Ġli, Çay Ġlçesi, AktaĢ Mahallesi‘nde yer alan, EskiĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 08.10.2008 tarih, 3123 sayılı Kararı ile tescilli, 

17.06.2015 tarih, 3335 sayılı Kararımızla güncellenen sit sınırları paftası uygun bulunan Çengel 

Örenyeri III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti‘ne iliĢkin taĢınmaz bilgilerinin gösterildiği kadastral 

paftanın uygun olduğuna, ilgili taĢınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine Ģerh konulmasına 

ve Sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.00/102 

Toplantı Tarihi ve No : 23.06.2014 - 129 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 23.06.2014 - 2569 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Merkez, Saraydüzü Köyü, Ġnaz (Demirçevre) Köyü, Ġsmail Köyünde 

26.03.2014 tarih ve 190 sayılı Encümen Kararına istinaden yapılan 181 Nolu imar uygulamasının 

Kurulda değerlendirilmesi istemine iliĢkin Afyonkarahisar Belediye BaĢkanlığı‘na (Ġmar ve 

ġehircilik Müdürlüğü) 17.06.2014 tarih ve 28817491.04-310.99-181 UYG.586-166739 sayılı 

yazısı, istemin yanı sıra izinsiz uygulamalar, sit sınırı paftası ve tescil fiĢinin değerlendirilmesi 

istemine iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 20.06.2014 tarih ve 4311 sayılı yerinde inceleme 

ve 4312 sayılı dosya inceleme raporları okundu tescil fiĢi, paftaları, fotoğrafları ve dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Merkez, Saraydüzü Köyü, Ġnaz (Demirçevre) Köyü, Konya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 05.06.1995 gün 2272 sayılı Kararı ile II. (Ġki) Derece 

Doğal Siti olarak tescilli, EskiĢehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 

14.05.2008 gün, 2710 sayılı Kararı ile 1/25000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı, 1/5000 

ölçekli Ġlave ve Revizyon Nazım Ġmar Planı ile 1/1000 ölçekli Ġlave ve Revizyon Uygulama Ġmar 

Planı uygun bulun Ömer-Gecek Termal Turizm bölgesinin ve anılan Kurul Kararı ile tescillenen 

ve imar planına aktarılan sınırları onaylanan Üzerlik Tepe Höyüğü I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sitinin çakıĢtığı alana iliĢkin 26.03.2014 tarih ve 190 sayılı Afyonkarahisar Belediyesi Encümen 

Kararına istinaden yapılan 181 Nolu Ġmar Uygulamasının kültür varlıkları açısından uygun 

olduğuna, ÇakıĢan Alanlara ĠliĢkin Protokol uyarınca Ġmar Uygulamasına giren diğer alanlarla 

birlikte Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunca değerlendirilmesine, 

- Üzerlik Tepe Höyüğü I. (Bir) Derece Arkeolojik Sitine iliĢkin hazırlanan tescil fiĢi ve 

Koordinatlı sit sınırı paftasının uygun olduğuna, 

- Sit sınırları üzerine dökülen yabancı maddelerin kaldırılması, kaçak kazı çukurlarının 

kapatılması iĢlemlerinin gerekli güvenlik önlemleri alınarak, Belediyesince ve Müze Müdürlüğü 

denetiminde yapılması, iĢlem öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne 

iletilmesine,  

- Bahse konu tahribatlara iliĢkin suç duyurusunda bulunulmasına, yapanların ilgili 

güvenlik birimlerince araĢtırılarak haklarında yasal iĢlem baĢlatılmasına ve akıbetinin Kurul 

Müdürlüğüne bildirilmesine, 

- Ġzinsiz müdahalelerin önlenmesi için Maliye Hazinesindeki söz konusu taĢınmazın 

etrafının Belediyesi ve Müze Müdürlüğü denetiminde tel çitle çevrilmesine, Belediyesince ve 

güvenlik birimlerince alınan önlemlerin sıklaĢtırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.06/15 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2015 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2015 - 3608 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Ġhsaniye Ġlçesi, Döğer Beldesi ve Üçlerkayası Köyü‘nde yer alan 

tescilli Büyük Kapıkaya (Kapıkaya-2) Anıtı‘nın bulunduğu alana iliĢkin güncellenen sit sınırları 

ve derecesinin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü) 05.12.2014 tarih, 4245 sayılı yazısı ve eki 01.12.2014 tarihli Müze Müdürlüğü 

uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği 

yazılar; EskiĢehir Valiliği‘nin (Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) 25.06.2015 tarih, 5792 sayılı 

yazısı, 16.11.2015 tarih, 8533 sayılı dosya inceleme raporu okundu; tescil fiĢi, koordinatlı sit 

sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları önerisi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Ġhsaniye Ġlçesi, Döğer Beldesi ve Üçlerkayası Köyü‘nde yer alan, 

Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 12.02.1988 tarih, 65 sayılı Kararı ile I. 

(Bir) Derece Arkeolojik ve Doğal Sit olarak tescilli Büyük Kapıkaya (Kapıkaya-2) Anıtı ve 

çevresinin I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit 

paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda 

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli 

olduğuna; sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının 

uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde bulunan eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Valiliğince 

Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve 

fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, söz konusu alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi 

bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.13/375 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2015 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2015 - 3641 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Ġscehisar Ġlçesi, Alanyurt Köyü, Selimiye Mahallesi‘nde tespit edilen 

Selimiye Kaya Mekanları ve Nekropolü‘nün tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği 

Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) bila tarih, 910 

sayılı yazısı ve eki 03.03.2015 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti 

etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; Maden ĠĢleri Genel 

Müdürlüğü‘nün 14.07.2015 tarih, 253798-51002 sayılı yazısı, 24.11.2015 tarih, 8788 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu; tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral pafta, geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları önerisi ile fotoğrafları ve 

dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Ġscehisar Ġlçesi, Alanyurt Köyü, Selimiye Mahallesi‘nde tespit edilen 

Selimiye Kaya Mekanları ve Nekropolü‘nün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) 

Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 

05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; sit sınırlarına 

iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının uygun olduğuna, sit 

sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, Sit sınırları içerisinde yerel halk 

tarafından duvar örülmesi, ahĢap çit çekilmesi, kapı konulması suretiyle ahır, samanlık vb. 

amaçlarla kullanılan mevcut kaya mekanlarının 60 (altmıĢ) gün içerisinde Valiliğince ve Müze 

Müdürlüğü uzmanları denetiminde kaldırılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların 

Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, söz konusu alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve 

inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.05/3 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2015 – 164 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2015 – 3279 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi merkezinde yer alan 16.05.2012 tarih ve 506 sayılı 

Kararımız ile sınırları belirlenen Nakoleia Antik Kenti II.(Ġki) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik Siti 

sınırlarının yeniden irdelenmesine iliĢkin 27.03.2015 tarih ve 3082 sayılı Kararımız, faaliyeti 

etkilenen kurum görüĢlerinin iletildiği yazılar, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

12.03.2015 tarih ve 1691 sayılı ve 08.06.2015 tarih ve 4345 sayılı dosya inceleme raporları 

okundu, fotoğrafları, paftaları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

EskiĢehir Ġli, Seyitgazi Ġlçesi merkezinde yer alan Nakoleia Antik Kenti sit sınırlarının 

kararımız eki koordinatlı paftada belirtildiği üzere I. (Bir), II. (Ġki) ve III.(Üç) Derece Arkeolojik 

sit olarak güncellenmesine, 16.05.2012 tarih ve 506 sayılı Kararımız ve 15.10.2014 tarih 2716 

sayılı Kararımız ile belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının Geçerli 

olduğuna,  sit sınırları içerisinde Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999 tarih 

ve 658 sayılı Ġlke Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna ve Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi.   
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.10/120 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2015 – 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2015 – 3615 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Çobankaya Köyü‘nde tespit edilen Kapaklı Erken Tunç 

Çağı YerleĢim Alanı‘nın tescili ve öneri III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 12.11.2014 tarih, 1286 sayılı yazısı ve eki 12.11.2014 

tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların 

görüĢlerinin iletildiği yazılar; BOTAġ Anonim ġirketi‘nin 25.05.2015 tarih, 17855 sayılı yazısı 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 14.07.2015 tarih, 254066-51071 sayılı yazısı, 16.11.2015 

tarih, 8531 sayılı dosya inceleme raporu okundu; tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları önerisi 

ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Çobankaya Köyü‘nde tespit edilen Kapaklı Erken Tunç 

Çağı YerleĢim Alanı‘nın 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke 

Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartlarının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik 

faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  26.00/346 

Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2015 - 179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.12.2015 - 3695 ESKĠġEHĠR 

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Çalkara Mahallesi‘nde tespit edilen Kavak Mevkii 

Nekropolü‘nün tescili ve öneri I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan bilgi ve 

belgelerin değerlendirilmesinin istendiği EskiĢehir Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 

Müze Müdürlüğü) 20.05.2015 tarih, 1407 sayılı yazısı ve eki 15.05.2015 tarihli Müze Müdürlüğü 

uzman raporu, EskiĢehir Valiliği‘nin (Kadastro Müdürlüğü) 04.08.2015 tarih, 873860 sayılı, 

Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 14.08.2015 tarih, 254975-54187 sayılı yazısı,  07.12.2015 

tarih, 9222 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda;  

EskiĢehir Ġli, TepebaĢı Ġlçesi, Çalkara Mahallesi‘nde tespit edilen Kavak Mevkii 

Nekropolü‘nün 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; 

hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın 

uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik 

Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı‘ndaki I. 

(Bir) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ 

dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine; söz konusu alanda madencilik 

faaliyetlerinin yasaklanmasına, kaçak kazılara karĢı kolluk kuvvetlerince gerekli kontrollerin 

sıklaĢtırılmasına, Sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.07/149 

Toplantı Tarihi ve No : 28.08.2015 – 171 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.08.2015 – 3532 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, Emirhisar Köyü‘nde tespit edilen Eukarpia Antik 

Kenti‘nin tescili ve öneri I. (Bir) ve II. (Ġki) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan 

bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 14.04.2015 tarih, 380 sayılı yazısı ve eki 07.12.2010 tarihli Kurul 

Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve 

KuruluĢların görüĢlerinin iletildiği yazılar; OEDAġ Gen. Müd. Afyonkarahisar Ġl ĠĢletme 

Müdürlüğü‘nün 29.07.2015 tarih, 3850-201549678 sayılı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 

13.07.2015 tarih, 254355-50963 sayılı, Türk Telekom Afyonkarahisar Ġl Müdürlüğü‘nün 

19.06.2015 tarih, 268778 sayılı yazıları, 25.08.2015 tarih, 6949 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu; tescil fiĢi, koordinatlı kadastral paftaları, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, Emirhisar Köyü‘nde tespit edilen Eukarpia Antik 

Kenti‘nin 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve II. (Ġki) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı kadastral paftalarının uygun olduğuna; söz konusu 

alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı‘ndaki I. (Bir) ve II. (Ġki) Derece 

Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine; Sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz 

herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.10/116 

Toplantı Tarihi ve No : 06.11.2015 – 175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.11.2015 – 3590 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Çobankaya Köyü‘nde tespit edilen Kapaklı Roma 

YerleĢim Alanı‘nın tescili ve öneri III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan 

bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 12.11.2014 tarih, 1285 sayılı yazısı ve eki 12.11.2014 tarihli Müze 

Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin 

iletildiği yazılar; Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 11.05.2015 tarih, 252738-42849 ve BOTAġ 

A.ġ‘nin 25.05.2015 tarih, 17855 sayılı yazısı, 02.11.2015 tarih, 8247 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu; tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile 

fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, ġuhut Ġlçesi, Çobankaya Köyü‘nde tespit edilen Kapaklı Roma 

YerleĢim Alanı‘nın 2863 sayılı Kanun kapsamında tesciline, III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit 

olarak önerilen Sit derecesinin; söz konusu alanda eski tarihli kaçak kazılar sonucu ortaya çıktığı 

anlaĢılan antik mezar ve yüzeyde seyrek miktarda görülen yapı temeli kalıntıların bulunduğu göz 

önüne alındığında, 1-Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve 

Tescili Hakkında Yönetmelik‘te tanımı yapılan ―…tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeĢitli 

medeniyetlerin ürünü olup, yaĢadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri 

özelliklerini kısmen yansıtan yerleĢim alanları ve sosyal yaĢama konu olmuĢ alanlardan olması; 

ancak Birinci Derece Arkeolojik sitler kadar yoğun kültür varlığı kalıntı ve buluntusuna sahip 

olmayan…‖ arkeolojik alanlardan olması nedeniyle söz konusu alanın sit derecesinin II. (Ġki) 

Derece Arkeolojik olarak belirlenmesine; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit sınırı paftası ve sit 

sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını 

Koruma Yüksek Kurulu‘nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 

05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke Kararı‘ndaki II. (Ġki) Derece Arkeolojik Sitlerle ilgili hükümlerin 

geçerli olduğuna ve bu hükümlerin geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak 

belirlenmesine; söz konusu alandaki eski tarihli kaçak kazı çukurlarının Valiliğince Müze 

Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların 

Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, kaçak kazılara karĢı kolluk kuvvetlerince gerekli kontrollerin 

sıklaĢtırılmasına, Sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai 

müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.16/46 

Toplantı Tarihi ve No : 06.11.2015 – 175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 06.11.2015 – 3592 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Evciler Ġlçesi‘nde tespit edilen Cemal Ören-1 Arkeolojik YerleĢim 

Alanı‘nın tescili ve öneri I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan 

bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü Müze Müdürlüğü) 16.02.2015 tarih, 145 sayılı yazısı ve eki 16.02.2015 tarihli Müze 

Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin 

iletildiği yazılar; Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 13.07.2015 tarih, 254317-50958 sayılı 

yazısı, 02.11.2015 tarih, 8248 sayılı dosya inceleme raporu okundu; tescil fiĢi, koordinatlı sit 

sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma 

Ģartları önerisi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Evciler Ġlçesi‘nde tespit edilen Cemal Ören-1 Arkeolojik YerleĢim 

Alanı‘nın 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline; hazırlanan tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke 

Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartlarının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde madencilik 

faaliyetlerinin yasaklanmasına ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.05/36 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2015 – 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2015 – 3611 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Emirdağ Ġlçesi, Gözeli Köyü‘nde yer alan tescilli Gözeli (Manahoz) 

Höyük I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti‘nin sit sınırları ve derecesinin güncellenmesi konusunda 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Afyonkarahisar Valiliği‘nin (Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü) 24.09.2014 tarih, 1120 sayılı yazısı ve eki 24.09.2014 tarihli Müze 

Müdürlüğü uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve KuruluĢların görüĢlerinin 

iletildiği yazılar; 16.11.2015 tarih, 8532 sayılı dosya inceleme raporu okundu; tescil fiĢi, 

koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta, geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartları önerisi ile fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Emirdağ Ġlçesi, Gözeli Köyü‘nde yer alan, EskiĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 30.09.2009 tarih, 3722 sayılı Kararı ile I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tescilli Gözeli (Manahoz) Höyük‘ün I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik 

Sit olarak güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral 

paftasının uygun olduğuna; söz konusu alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 

Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma KoĢulları‘na iliĢkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı Ġlke 

Kararı‘nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna; sit sınırlarına iliĢkin hazırlanan geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartlarının uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde Kurulumuzdan 

izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKĠġEHĠR KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  03.07/24 

Toplantı Tarihi ve No : 09.12.2015 – 179 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.12.2015 – 3718 ESKĠġEHĠR 

Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, Kusura Köyü‘nde yer alan tescilli Kusura Höyük I. 

(Bir), II. (Ġki) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Siti‘nin sit sınırlarının güncellenmesi konusunda 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi istemine iliĢkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 

17.11.2014 tarihli yerinde inceleme raporu, Türk Telekom A.ġ‘nin (Afyonkarahisar Ġl 

Müdürlüğü) 25.02.2015 tarih, 153914 sayılı yazısı, Osmangazi Elektrik A.ġ‘nin (Afyonkarahisar 

Ġl ĠĢletme Müdürlüğü) 22.07.2015 tarih, 1033-201514734 sayılı yazısı, Afyonkarahisar 

Valiliği‘nin (Kadastro Müdürlüğü) 18.06.2015 tarih, 587028 sayılı yazısı, 07.12.2015 tarih, 9223 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftası, tescil fiĢi, geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları önerisi, fotoğrafları 

ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar Ġli, Sandıklı Ġlçesi, Kusura Köyü‘nde yer alan, Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 07.12.1994 gün, 2151 sayılı Kararı ile tescil edilen, EskiĢehir 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu‘nun 25.04.2003 gün, 2330 sayılı Kararı ile sit 

sınırları ve derecesi yeniden belirlenen Kusura Höyük I. (Bir), II. (Ġki) ve III. (Üç) Derece 

Arkeolojik Siti‘nin güncellenen tescil fiĢi, koordinatlı sit paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı 

kadastral paftasının uygun olduğuna; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit sınırlarındaki yeni 

yapılanma taleplerinde Plansız Alanlar Ġmar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanacak 

projelerin değerlendirileceği geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartlarının uygun 

olduğuna, alana iliĢkin koruma amaçlı imar planının hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 

Söz konusu Sit sınırları içerisinde mevcut çöplerin Valiliğince Müze Müdürlüğü 

uzmanları denetiminde 30 (otuz) gün içerisinde herhangi bir sıyırma veya tesviye çalıĢması 

yapılmadan kaldırılarak uygulama öncesi ve sonrasına iliĢkin rapor ve fotoğrafların Kurul 

Müdürlüğüne iletilmesine ve yerel yönetimlerce alanda çöp dökülmesinin engellenmesine, Sit 

sınırları içerisinde toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetlerin yasaklanmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet

Etmesine Dair Tezkere
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel

EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet

SARI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİK
— Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri

Mühendisliği Hakkında Kanuna Dair Oda Onur Kurulu Çalışma Esasları ve
Serbest Yeminli Meslek Mensupları Disiplin Yönetmeliği

GENELGE
–– Milli Güvenliği Tehdit Eden Örgüt ve Yapılarla İrtibatlı Kamu Çalışanları

Hakkında 2016/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/4)

KURUL KARARLARI
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/02/2016 Tarihli ve 6727

Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/02/2016 Tarihli ve 6729

Sayılı Kararı
–– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 11/02/2016 Tarihli ve 6730

Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


