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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA İPEKYOLU ÜNİVERSİTELERİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların

görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesi Avrasya İpekyolu Üniversiteleri

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına; bu

organların seçimleri, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları, çalışma, eğitim-öğretim, yönetim

ve her türlü faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin hükümleri kapsar.



Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci madde-

sinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik: Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Birliğini,

b) Danışma Kurulu: Üniversitenin enstitü, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu,

araştırma merkezleri ile resmi ve sivil toplum kurumlarının temsilcilerinin görevlendirilmesi

ile en fazla on beş üyeden oluşan kurulu,

c) Merkez: Atatürk Üniversitesi Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma

Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Üniversite Rektörünü,

e) Üniversite: Atatürk Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Birliğe üye üniversiteler ile işbirliği içerisinde araş-

tırmalar yapmak, konu ile ilgili eğitim-öğretim programları, kongreler ve uygulama faaliyetleri

düzenlemek ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşa-

ğıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Birliğe üye üniversitelerle işbirliği halinde bilimsel araştırmalar yapmak ve bu ko-

nuda ilke, strateji, model ve çözüm önerileri geliştirmek,

b) Birliğe üye üniversitelerle birlikte çeşitli bilimsel konularda farklı disiplinlerin ka-

tılımının sağlandığı alternatif çözüm öneri paketleri hazırlamak ve bilimsel çözümler üretmek,
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c) Birlik içerisinde uzmanlar yetiştirmek amacıyla yüksek lisans ve doktora bursları ve

diğer kaynaklar için bütçe oluşturmak,

ç) Birliğe ait yayınlar hazırlamak, yayın çalışmalarını desteklemek ve yayınların etkisini

artıracak bilgi bankaları oluşturmak, envanter dökümü gibi bilimsel destek hizmetleri sağlamak,

d) Birliğin geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik olarak ulusal ve uluslararası dü-

zeyde ilgili resmi ve sivil toplum kuruluşlarıyla diyalog içinde ortak çalışmalar yapmak,

e) Birlik üyelerinin katılımı ile ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, konferans, sem-

pozyum, panel, seminer, söyleşi, kurs ve sergi gibi bilimsel toplantı ve faaliyetler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üni-

versite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten

Müdür tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Müdürün yerine, kalan süreyi ta-

mamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Müdürün görevi ba-

şında olmayacağı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Altı aydan

daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda Müdürün görevi sona erer. Bu

durumda yerine yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda yürütülme-

sini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim ve Danışma Kurulunu toplantıya

çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,
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ç) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kuru-

lunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

d) Merkezin ve bağlı birimlerin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,

e) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal

ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

f) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe

taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kuruluna sunmak; Yönetim Kurulunca kabul

edilen faaliyet raporu ile çalışma programını onayına sunmak üzere Rektörlüğe iletmek, onay-

lanan çalışma programını izlemek,

g) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit etmek, gö-

revlendirmeler için Rektörlüğe teklifte bulunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje grup-

larını oluşturmak,

ğ) Merkez çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordi-

nasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek,

h) Oluşturulan koordinasyon gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yö-

netim Kurulunu bilgilendirmek,

ı) Koordinasyon gruplarını yönlendirmek ve denetlemek,

i) Merkez birimleri ve program gruplarının da görüşünü alarak; bina, araç-gereç ve ben-

zeri fiziksel ihtiyaçlar ile personel ihtiyaçlarını Rektörlüğe bildirmek,

j) Yılsonu çalışma raporlarını, yeni çalışma programını hazırlamak ve bunları Yönetim

Kuruluna sunmak,

k) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

l) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yü-

rütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite-

nin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek

üzere Rektörün onayına sunar.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Görevinden ayrılan müdür yar-

dımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir. Müdürün görevi

sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.
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Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği işleri yapar. Müdürün görevi

başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

(2) Müdürün katılamadığı toplantılara görevlendireceği müdür yardımcısı katılır ve

Merkeze altı aya kadar vekâlet edebilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür yardımcıları ve Rektör tarafından

görevlendirilecek en az ikisi Birlik Yönetim Kurulundan dört üye olmak üzere toplam yedi

üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolmadan ayrılan üyenin

yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı yöntemle üye görevlendirilir. Süresi biten üye yeni-

den görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden herhangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine kalan

süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden görevlendirme yapılır.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az altı ayda bir kez olağan olarak top-

lanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Yönetim Kurulu

salt çoğunlukla toplanır ve kararlar katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Müdür gerekli

gördüğü durumlarda veya üyelerden beşinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu toplantıya

çağırır.

(4) Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa özürsüz katılmayan üyenin üyeliği

kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 5 nci maddede tanımlanan amaçlar çerçevesinde 6 ncı maddede belirtilen konulara

ilişkin kararlar almak,

b) Merkezin çalışması ve yönetimi ile ilgili kararlar almak,

c) Müdürün önerilerini değerlendirmek,

ç) Merkezin her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlen-

mesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait ça-

lışma programını düzenlemek,
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d) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde,

çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak,

e) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, katılım belgesi, sertifika ve benzeri bel-

gelerin verilmesi işlemleri ile ilgili esasları belirlemek.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Birlik Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Danışma

Kurulu üye sayısı beş asıl, iki yedek üyeden oluşur. Danışma Kuruluna seçilme ve üyeliğe son

verme işlemleri Yönetim Kurulunun salt çoğunluğunun kararı ile gerçekleşir. Danışma Kurulu

üyelerinin görev süresi üç yıldır, süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden her-

hangi bir nedenle ayrılan üyelerin yerine, üyelerin görevli olduğu birimden olmak ve kalan sü-

reyi tamamlamak üzere aynı usulle yeniden üye seçilir. Danışma Kurulu, Müdürün başkanlı-

ğında yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 15 – (1) Danışma Kurulunun görevleri, 5 inci maddede tanımlanan amaçlar

çerçevesinde Merkezin faaliyetlerine yönelik görüş, öneri ve değerlendirmelerini Müdüre ve

Yönetim Kuruluna sunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Birimler ve koordinatörlükler

MADDE 16 – (1) Merkez; bünyesinde 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleş-

tirmek üzere idari birimler, program koordinatörlükleri veya program danışmanlıkları şeklinde

farklı alt birimler oluşturabilir.

(2) Merkez birimleri ve alt birimlerinin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Yö-

netim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün öne-

risi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek

personel tarafından karşılanır.
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Harcama yetkilisi

MADDE 18 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre

devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 19 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her

türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkeze tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanunun

ilgili diğer hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2015 tarihli ve 29576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü

Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci

fıkrasının (f) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşa-

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tıp eğitimi, dönem I, II ve III’te ders kurulları; dönem IV, V ve VI’da ise staj esasına göre

yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Uygulamalı çalışmalarda ve her bir anabilim dalı stajında öğrencinin devamsızlığı

%20’yi geçmemiş ise o öğrenci devam etmediği süre kadar telafi çalışması yapmak kaydıyla,

o ders kurulunun pratik sınavına veya staj sonu/staj bütünleme sınavına girebilir. Telafi çalış-
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maları, ilgili anabilim dalının olanakları çerçevesinde belirlenen gün ve saatte yapılır. Geçerli

bir mazereti olsun ya da olmasın, o ders kurulunun pratik çalışmaları veya her bir anabilim

dalı stajı için devamsızlık süresi %20’yi aşanlar, o ders kurulu sınavına veya staj sonu/staj bü-

tünleme sınavına alınmazlar ve FF notu alırlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Dönem IV ve V’te klinik dersler, her bir anabilim dalının stajları

halinde yapılır. Staj süreleri, Müfredat Komisyonunun önerisi üzerine Fakülte Kurulu tarafından

belirlenerek eğitim-öğretim yılı başında ilan edilir. Müfredat Komisyonunun önerisi ile De-

kanlıkça hekimliğe hazırlık programı uygulanabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Staj sonu sınavı

MADDE 18 – (1) Dönem IV ve V’te her bir anabilim dalı stajı sonunda ilgili anabilim

dalı başkanlığı tarafından staj sonu sınavı yapılır. Bu sınav, nesnel yapılandırılmış klinik sınav

(NYKS) ve/veya nesnel yapılandırılmış pratik sınav (NYPS) şeklinde yazılı ve uygulamalı ola-

rak yapılır. Staj sonu sınavına mazereti olduğu halde girmeyenler için mazeret sınavı açılmaz.

Bu durumdaki öğrenciler sonraki tarihlerde staj yapan öğrencilerle birlikte staj sonu sınavına

girebilirler.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 19 – (1) Dönem IV ve V’te staj sonu sınavlarında başarılı olamayan veya sı-

nava girme hakkı olduğu halde sınava giremeyen öğrenciler staj bütünleme sınavına girebilirler.

Staj bütünleme sınavları, o dönemin son stajından en az on beş gün sonra başlayacak şekilde

programlanır. Bütünleme sınav tarihleri ilgili dönem koordinatörünün önerisi ile sınavdan en

az on beş gün önce Dekanlıkça açıklanır. Hekimliğe hazırlık stajının bütünlemesi yoktur.

(2) Staj bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciler, 9 uncu maddedeki süreler

elverdiği takdirde bu stajları bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar ederler. Bu tekrarlarda

devam zorunluluğu vardır.
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(3) Dönem IV ve V’te, o dönem programında yer alan tüm stajlar başarı ile tamamlan-

madan üst sınıfa geçilemez. Önceden staj kaybı olup üst sınıfa geçebilecek durumda olan ve

staj tekrarında başarısız olmaları nedeniyle bütünlemeye kalan öğrenciler, dilekçe ile başvur-

maları halinde dönem sonu bütünleme sınavını beklemeden, devam eden programda, o anabilim

dalının bir sonraki staj sonu sınavını bütünleme sınavı olarak kullanabilirler. Bu sınavda başarılı

oldukları takdirde üst sınıf programında ilk başlayan staja yerleştirilirler.

(4) Stajlardaki devam durumu, ilgili anabilim dalı başkanı tarafından stajın sonunda

dönem koordinatörüne bildirilir. Mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık süresi o stajda

%20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile telafi yapmayan öğrenciler ba-

şarısız sayılarak staj sonu sınavına ve/veya staj bütünleme sınavına alınmazlar ve FF notu ile

stajı tekrar ederler.

(5) Staj bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Staj notu

MADDE 20 – (1) Staj notu, staj sonu sınavı puanı ile bütünleşik klinik değerlendirme-

lerden (BKD) alınan puanlar kullanılarak hesaplanır. Bütünleşik klinik değerlendirmeler, staj

sırasında elektronik ortamda verilen; olgu temelli değerlendirme (OTD), mini klinik sınav

(MİKS), girişimsel becerilerin geribildirimi (GBG) ve 360 derece tutum değerlendirmesinden

(360TD) oluşur.

(2) Staj sonu sınavında başarılı olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını sağlamış

olmak gerekir.

a) Teorik yazılı sınavından en az 60/100 puan almış olmak,

b) NYKS veya NYKS/NYPS ortalamasından en az 60/100 puan almış olmak.

(3) Bu koşulların tamamı ayrı ayrı sağlandığında NYKS veya NYKS/NYPS ortalama-

sının %60’ı, teorik sınavın %25’i, BKD’nin %10’u ve hekimliğe hazırlık stajı uygulandı ise

burada alınan puanın %5’i toplanarak staj başarı notu hesaplanır. Hekimliğe hazırlık stajı uy-

gulanmadı ise BKD’nin katkısı %15 olarak kabul edilerek staj notu hesaplanır.

(4) Staj notları, ilgili anabilim dalı başkanlığınca Dekanlığa bildirilir ve sonuçlar De-

kanlıkça ilan edilir.
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(5) Staj bütünleme sınavında alınan not NYKS veya NYKS/NYPS’nin %70’i ve teorik

sınav notunun %30’unun toplanması ile bulunur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Dönem notu, o dönemde yapılan her bir anabilim dalı stajı sonunda

alınan notların ortalamasından oluşur. Stajlarda başarılı olan öğrencilerin dönem notlarının

saptanması için, staj sonu sınavı veya staj bütünleme sınavında aldıkları puanlar, 15 inci madde

uyarınca nota çevrilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem, bir sonraki dönemin ön şar-

tıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci, bir üst döneme devam edemez. Öğrenci, dö-

nem I, II ve III’te kaldığı dönemi; dönem IV, V ve VI’da ise kaldığı stajları aynen tekrarlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Sınavlar, dönem I, II ve III’te teorik (yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk

doldurma, eşleştirme) ve pratik (yazılı ve/veya yapılandırılmış sözlü, NYPS) olarak yapılır.

Dönem IV ve V’te sınavlar staj sınavları şeklinde yapılır. Bu sınavlarda NYKS, NYPS, teorik

(yazılı, çoktan seçmeli, çoklu seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirme), BKD’lerin değerlendi-

rilmesi olarak yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İntibak

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Stajlara 2016-2017 eğitim-öğretim yılında staj bloğu şek-

linde başlayan Dönem IV ve V öğrencilerinin ilk staj bloğu notları, bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihten önce yürürlükte olan hükümlere göre verilir. Bu öğrenciler, 2016-2017 öğretim

yılında ilk staj bloğu çalışmalarını tamamladıktan sonra kalan stajlarını anabilim dalları itiba-

rıyla yaparlar.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

28/12/2015 29576
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Dinar Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/400 

KARAR NO : 2016/723 

Hakaret ve Görevi yaptırmamak için direnme suçlarından mahkememizin yukarıda Esas 

ve Karar numarası yazılı 28/09/2016 tarihli ilamı ile hakaret suçundan TCK'nun 125/1, 3-a 

maddesi gereğince neticeten 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası, görevi yaptırmamak için direnme 

suçundan TCK'nun 265/1 maddesi gereğince neticeten 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılan 

Salih ve Fatma oğlu Ecevit Aslan'ın vasisi olan Esat ve Zinnet kızı, 01/03/1950 doğumlu, Mersin, 

Akdeniz, Karaduvar mah/köy nüfusuna kayıtlı FATMA ASLAN tüm aramalara rağmen 

bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, ilan olunur. 10844 

————— 

ESAS NO : 2016/91  

KARAR NO : 2016/611 

Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık, Konut 

Dokunulmazlığını Ġhlal Etme suçlarından mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 

09/06/2016 tarihli ilamı ile TCK'nun 142/2.h.2, 116/1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY HAPĠS ve 

3000 TL ADLĠ PARA cezası ile cezalandırılan Sadık ve Medine oğlu, 31/08/1996 doğumlu, 

Afyonkarahisar, BaĢmakçı, Bala mah/köy nüfusuna kayıtlı FAHRETTĠN CAN AġKAR tüm 

aramalara rağmen bulunamamıĢ, gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

2 - Hükümfıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına karar 

verilmiĢ olup, ilan olunur. 10845 

—— • —— 
Kemer 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2007/200 

KARAR NO : 2015/467 

DAVACI : K.H. 

SANIK : TATIANA IVANCHIKHINA, Nikolay ve Ludmila oğlu, 

25/01/1977 doğumlu, 

SUÇ : Basit Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Görevi Yaptırmamak 

Ġçin Direnme 

SUÇ TARĠHĠ : 09/05/2006 

SUÇ YERĠ : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARĠHĠ : 19/06/2015 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Tatiana Ivanchikhina hakkında Basit Yaralama, 

Kamu Malına Zarar Verme, Görevi Yaptırmamak Ġçin Direnme suçundan mahkememize açılan 

kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; davanın düĢürülmesine dair karar verildiği, sanık 

bulunamadığından 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan 

suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı ilan olunur. 10976 
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: 

 GAZİANTEP 

ĠLANEN TEBLĠĞ 

Esas-Karar No: 2014/714 Esas, Karar 2015/482, K. Tarihi; 23.12.2015 Sanık: Ömer 

KANTEKĠN Suçlar: 1'inci Suçu Bilinçli Taksirle Ölüme Sebebiyet Vermek, 2'nci Suçu Bilinçli 

Taksirle Yaralamaya Sebebiyet Vermek Suç tarihi: 04.06.2014 Kanun Maddeleri: l'inci suçundan 

CMK'nın 223/2-e maddesi, 2'nci suçundan ASCK'nın 146'nıcı maddesi delaletiyle TCK'nın 89, 

89/2-b, 62 ve CMK'nın 231'inci maddeleri Hüküm: 1'inci suçundan beraat, 2'nci suçundan üç ay 

on gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 

verilmiĢ olup (Hamit ve Semiye Oğ. 1997 D.lu SURĠYE vatandaĢı) mağdur Ömer FARAÇ'ın 

kendisine ve müteveffa Muhammed REġĠT'in (Horik ve Fatma Oğlu 2002 D.lu SURĠYE 

VatandaĢı) yakınlarına kararın tebliğinin Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Uluslararası 

Hukuk ve DıĢ iliĢkiler Genel Müdürlüğünün 08 Mayıs 2013 tarih ve 

14838002.4.2.SUR.61.2013/19092/44092 sayılı Adli YardımlaĢma talebi konulu yazısında Ģu 

anki durum itibarı ile mümkün olmadığı anlaĢılmıĢtır. 

Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı mağdurun kendisinin ve müteveffanın 

yakınlarının tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebligat yapılamamıĢtır. 7201 sayılı 

Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete'de ilanı ve ilanın 

yapıldığı tarihten 15 gün sonra mağdura ve müteveffanın yakınlarına tebliğ edilmiĢ sayılacağı ve 

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde karara karĢı 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri 

Mahkemesine, birliğine yada 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönderilmek 

üzere en yakın askeri mahkemeye veya asliye ceza mahkemesine dilekçe vermek suretiyle yine 

353 sayılı Kanunun 197/3'üncü maddesi uyarınca kanun yoluna baĢvurmanın Askeri Mahkeme 

veya Askeri Savcılık tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak 

beyanla da 1'nolu karara karĢı Askeri Yargıtay'da temyiz ve 2 nolu karara karĢı ADANA 6'ncı 

Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinde itiraz olunabileceği, aksi halde 

hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 10850 

—— • —— 

3'üncü Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

 Hasdal/İSTANBUL 

ESAS NO : 2013/572 

KARAR NO : 2015/669 

Ġzin Tecavüzü suçundan sanık Köksal ve Sefer oğlu, 1992 D.lu, Antalya, Alanya, 

ġekerhane Mh. Nfs. Kyt.lı Yiğithan YILDIRIMER hakkında 3. Kor. K.lığı Askeri Mahkemesinin 

22.12.2015 gün ve 2013/572 Esas ve 2015/669 Karar sayılı kararıyla; 

1 - Sanık P. Er Yiğithan YILDIRIMER'in, 24.10.2012-12.02.2013 tarihleri arasında "Ġzin 

Tecavüzü" suçunu iĢlediği dosyadaki delillerle sabit olduğundan eylemine uyan As. CK.'nun 66/1-b 

maddesi uyarınca ve alt sınırdan uzaklaĢmayı gerektirir bir sebep görülmediğinden takdiren alt 

sınırdan BĠR YIL HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 
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DuruĢmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK.'nun 62’nci maddesi uyarınca takdiren 

1/6 oranında indirim yapılarak sanığın neticeten ON AY HAPĠS CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın suç kayıtları ve olumsuz vaka kanaat raporu da dikkate alındığında sanığın ileride 

yeniden suç iĢlemeyeceğine yönelik kanaat elde edilemediğinden sanık hakkında CMK.'nun 

231'inci maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI ve 

TCK.'nun 51'inci maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA; 

Sanığın talepleri, maddi ve ailevi durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle sanık 

hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 Sayılı TCK.nun 50/1-A ve 52'nci 

maddeleri uyarınca beher gün karĢılığı takdiren 20-TL'den hesap edilerek neticeten 6000-TL 

(ALTI BĠN TÜRK LĠRASI) ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, ĠġBU 

ADLĠ PARA CEZASININ SANIKTAN YĠRMĠDÖRT EġĠT AYLIK TAKSĠTLER HALĠNDE 

TAHSĠLĠNE, TAKSĠTLERDEN BĠRĠNĠN ZAMANINDA ÖDENMEMESĠ HALĠNDE GERĠ 

KALAN KISMIN TAMAMININ DEFATEN TAHSĠLĠNE, ÖDENMEYEN ADLĠ PARA 

CEZASININ HAPSE ÇEVRĠLMESĠNE; 

2 - Sanık P.Er Yiğithan YILDIRIMER'in, 14.02.2013-17.02.2013 tarihleri arasında 

"Yakalanmakla Son Bulan Mehil Ġçi Firar" suçunu iĢlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan As. 

CK.'nun 68. maddesi uyarınca ĠKĠ AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA; 

DuruĢmadaki iyi hali nedeniyle cezasından TCK.nun 62 nci maddesi uyarınca takdiren 

1/6 oranında indirim yapılarak, sanığın neticeten BĠR AY YĠRMĠ GÜN HAPĠS CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA; 

Sanığın suç kayıtları ve olumsuz vaka kanaat raporu da dikkate alındığında sanığın ileride 

yeniden suç iĢlemeyeceğine yönelik kanaat elde edilemediğinden sanık hakkında CMK.'nun 

231'inci maddesinde düzenlenen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI ve 

TCK.'nun 51'inci maddesinde düzenlenen ERTELEME hükümlerinin uygulanmasına YER 

OLMADIĞINA; 

Sanığın talepleri, maddi ve ailevi durumları göz önünde bulundurulmak suretiyle sanık 

hakkında hükmolunan kısa süreli hapis cezasının, 5237 Sayılı TCK.nun 50/1-A ve 52'nci 

maddeleri uyarınca beher gün karĢılığı takdiren 20-TL'den hesap edilerek neticeten 1000-TL (BĠN 

TÜRK LĠRASI) ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, ĠġBU ADLĠ PARA 

CEZASININ SANIKTAN YĠRMĠDÖRT EġĠT AYLIK TAKSĠTLER HALĠNDE TAHSĠLĠNE, 

TAKSĠTLERDEN BĠRĠNĠN ZAMANINDA ÖDENMEMESĠ HALĠNDE GERĠ KALAN 

KISMIN TAMAMININ DEFATEN TAHSĠLĠNE, ÖDENMEYEN ADLĠ PARA CEZASININ 

HAPSE ÇEVRĠLMESĠNE; 

3 - Sanığın 08.10.2015-09.10.2015 tarihleri arasında yolda ve nezarette, 09.10.2015- 

09.11.2015 tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin TCK.'nın 63'üncü maddesi uyarınca 

mahkumiyet süresinden MAHSUBUNA; karar verilmiĢ olup, sanık tüm aramalara rağmen 

adresinde bulunamadığı gibi adresi de tespit olunamadığından 7201 Sayılı Kanunun 28-29 

maddeleri uyarınca ĠLANEN TEBLĠĞ olunur. 10852 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu : 88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KĠRALAMA ĠġĠ 

ĠĢin Niteliği : 74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERĠNDE BULUNAN 

OTEL VE ARSASININ KĠRALANMASI 

Muhammen Bedeli : 25.000,00 TL/AY+KDV 

Ġhale Süresi : 15 YIL 

Geçici Teminat (%3) : 135.000,00 TL 

Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunun 35-a bendi uyarınca KAPALI 

TEKLĠF USULÜ - ARTTIRIM 

ġartname Bedeli : 500,00 TL 

Ġhale Tarihi : 20.01.2017 Cuma günü 

Ġhale Saati : 11:00 

1 - ĠHALEYE KATILIMA ġARTLARI 

KOZAKLI BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA 20.01.2017 Cuma günü ve Saat 11:00’de 

Termal Otel ĠĢletme Kira ĠĢi, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 35-a bendi gereği ―KAPALI 

TEKLĠF USULÜ, ARTTIRIM‖ ile ihaleye verilecektir. 

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

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir. 

Ġhale ġartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde 

görülebilir ve 500,00 TL ücret karĢılığı satın alınabilir. Ġhale doküman bedeli Belediye veznesi 

veya T.C Ziraat Bankası Kozaklı ġubesindeki TR8800010005212822986050 01 IBAN nolu 

hesabına yatırılacaktır. 

Ġhale 20.01.2017 Cuma günü saat:11:00 de yapılacaktır. 

Ġhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

1.1. Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Ġhale Komisyonunca Ġstenilen Belgeler: 

a. Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde T.C vatandaĢı olmak (Noter Tasdikli nüfus 

Cüzdanı Sureti ile belgelenecek), tüzel kiĢi olması halinde ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına 

göre Türkiye’de kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe haiz olmak, 

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak 

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 

d. Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek( Bankadan alınan belgelerin, iĢin adına 

alınmıĢ, teklif edilen bedel kadar kullanılmamıĢ nakit veya banka teminatı ve Genel Müdürlük 

teyidinin alınmıĢ olması Ģarttır.) 

e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek  

a. Gerçek kiĢi olması haline ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası esnaf sanatkâr siciline 

kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

b. Tüzel kiĢi olması halinde; Ticaret ve Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini 

getirmek. 

c. Ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli Ģirket ise: ġirket ortaklarının 
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hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

Sicil: Memurluğundan alınmıĢ belge, ġirket Ana SözleĢmesi) herhangi birini vermek. 

f. Ġmza sirküleri vermek: 

a. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. 

b. Tüzel kiĢi olması halinde, tüzel kiĢiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter 

tasdikli imza sirkülerini vermek. 

c. Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek kiĢi veya tüzel kiĢilerin 

her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek. 

g. Ġhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınarak Adli Sicilden veya 

Cumhuriyet Savcılığından sabıka (trafik ve benzeri yüz kızartıcı olmayan suçlar hariç) kaydı 

olmadığına dair belge, 

h. Ġstekliler adına vekâleten ihaleye iĢtirak ediliyorsa; Ġstekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. 

i. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde bu Ģartnameye ekli örneğe uygun giriĢim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleĢmesini vermesi(Ġhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi verilir.) Ayrıca grubun bütün ortakları ĠDARE ile yapacakları 

ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

j. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 

k. Ġhale ilan tarihinden sonra SSK Kurumuna borcunun bulunmadığına daire belgenin aslı 

veya noter tasdikli örneği 

l. Ġhaleye ait Ģartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile 

belgelendirilecektir.) 

2 - Ġhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini 

imzalayacaklardır. 

3 - Ġhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERĠ YETERSĠZ gördüğü takdirde ihaleyi 

yapıp yapmamakta serbesttir. (Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.) 

Ġlan olunur. 256/1-1 

—— • —— 

PETROL VE PETROL TÜREVĠ ATIKLARIN BERTARAF EDĠLMESĠ ĠÇĠN  

SATIġI ĠġĠNĠN ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından: 

MARPOL 73/78 Ek- I Kapsamındaki SusuzlaĢtırılmıĢ ve Su Oranı DüĢürülmüĢ 17.000 m³ 

(± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların Bertaraf Edilmesi Ġçin SatıĢı ĠĢinin Ġhalesi Yapılacaktır. 

1 - Encümen Kayıt No  : 4896 

2 - ĠĢin Konusu  : MARPOL 73/78 Ek-I Kapsamındaki 

SusuzlaĢtırılmıĢ ve Su Oranı DüĢürülmüĢ 17.000 

m³ (± %25) Petrol ve Petrol Türevi Atıkların 

Bertaraf Edilmesi Ġçin SatıĢı iĢi. 

3 - Muhammen Bedel : 4.060.000.- TL+KDV 

4 - Geçici Teminat : 121.800.- TL 

5 - SatıĢ Yeri : HaydarpaĢa Atık Kabul Tesisi Limanı 

6 - ĠĢin BitiĢ Tarihi : 31.12.2017 

7 - Yeterlik Ġçin Son BaĢvuru 

      Tarih ve Saati : 23 Ocak 2017 Saat: 16:00 

8 - Ġhale Tarihi ve Saati : 25 Ocak 2017 Saat: 13:00 - Son teklif verme 

tarih ve saati: 25 Ocak 2017 Saat:13:00 
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9 - Ġhalenin Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Salonu 

  KemalpaĢa Mah. 15 Temmuz ġehitleri Cad. No: 5 

Saraçhane Fatih/Ġstanbul 

10 - Yeterlik BaĢvurusunun 

        Yapılacağı Yer : Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Deniz 

Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. 

KurtuluĢ Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sk. No: 22 

Beyoğlu/ĠSTANBUL 

11 - Ġhale Usulü : 2886 Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesine 

istinaden Kapalı Teklif Usulü 

12 - Ġhale Ģartnamesinin görülebileceği 

        veya satın alınabileceği yer : Ġhale ġartnamesi 70.-TL bedelle Deniz 

Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. 

KurtuluĢ Deresi Cad. Yeniyol Zarif Sk. No: 22 

Beyoğlu/ĠSTANBUL adresinden satın alınabilir 

veya ücretsiz görülebilir. 

  Tel: 0212 312 64 95     Fax: 0212 455 43 72 

13 - Ġhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:  

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler: 

13.1.1. Gerçek kiĢiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet 

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

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

13.1.2. Gerçek kiĢi olması halinde ihale tarihi itibariyle ihalenin yapıldığı yıl içerisinde 

alınmıĢ ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

13.1.3. Gerçek kiĢiler için noter tasdikli imza sirküleri. 

13.1.4. Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat için adres göstermesi (adres beyanı), 

13.1.5. Tüzel kiĢiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi  

a) Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

(13.1.5.a.)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.1.6. Tüzel kiĢiler için, Ġmza Sirküleri. 

a) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

(13.1.6.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.1.7. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ 

olması gereklidir.) 
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13.1.8. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleĢmesini, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleĢmesi 

verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekil 

tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

13.1.9. Ġstekliler Petrol ve Petrol Türevi Atıkları depolamak için toplam en az 7.000 m³ 

Depolama Tankına sahip olduklarını, ilgili ticaret ve sanayi odasından alacakları kapasite raporu 

ile belgelendireceklerdir. Ġhale tarihinden geriye doğru son 5 (beĢ) yıl içinde alınan kapasite 

raporları kabul edilecektir. 

13.1.10. Ġstekliler ihale konusu iĢ ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini 

doldurmamıĢ ―ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem‖ belgesi. 

13.1.11. Ġstekliler ihale konusu iĢ ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini 

doldurmamıĢ ―ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi‖ belgesi. 

13.1.12. Ġstekliler ihale konusu iĢ ile ilgili ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini 

doldurmamıĢ ―OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi‖ belgesi. 

13.1.13. Ġstekliler, Çevre ve ġehircilik Bakanlığından alınmıĢ ―13 05 08 (kum odacığından 

ve yağ/su ayırıcılarından çıkan karıĢık atıklar) tesise kabul edilecek atık koduna sahip Geçici 

Faaliyet Belgesine  (konusu ―Atıksu DeĢarjı, Hava Emisyon, Tehlikeli Atık Geri Kazanım olan) 

veya Çevre Ġzin ve Lisansı‖ belgesi.  

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemi belgesi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme 

kuruluĢları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan 

ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ belgelendirme kuruluĢları tarafından 

düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluĢlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu 

KarĢılıklı Tanınma AntlaĢmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiĢ 

belgelendirme kuruluĢu olduklarının ve bu kuruluĢlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini 

sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Ġhale 

tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk 

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluĢları tarafından 

düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taĢıyan belge ve sertifikalar için Türk 

Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli 

olması yeterlidir. 

13.2. Ġhaleye katılmak için istenen belgeler: 

13.2.1. Teklif mektubunu havi iç zarf,  

13.2.2. 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiĢ Geçici Teminatı, 

13.2.3. Gerçek kiĢiler için, kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti (Ġstanbul’da ikamet 

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

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

13.2.4. Gerçek kiĢi olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 

13.2.5. Gerçek kiĢiler için noter tasdikli imza sirküleri. 

13.2.6. Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi, (Tüzel KiĢiler) 

13.2.7. Tüzel kiĢiler için, Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi. 
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a) Tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı 

bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin belgelerinin, bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

(13.2.7.a)’daki esaslara göre temin edecekleri belge, 

13.2.8. Tüzel kiĢiler için, imza sirküleri, 

a) Tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı 

tüzel kiĢiliğin sirkülerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya 

Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

b) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan tüzel kiĢilerin her birinin 

(13.2.8.a) fıkrasındaki esasa göre temin edecekleri belge, 

13.2.9. Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin vekâletnameleri (Türkiye’de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ 

olması gereklidir.) 

13.2.10. Ġsteklilerin ortak giriĢim olması halinde, ortak giriĢim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanan ortaklık sözleĢmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık 

sözleĢmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleĢmesini Ģahsen 

veya vekil tayin edecekleri kiĢiler vasıtasıyla imzalarlar.) 

14 - Ġsteklilerin, ihale saatinden önce ihale Ģartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de 

Ģartnamede belirtilen Ģartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir. 

15 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ek Hizmet Binası 

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Hacı Ahmet Mh. KurtuluĢ Deresi Cd. Yeniyol Zarif Sokağı No: 22 

34440/Beyoğlu/Ġstanbul adresine, 23/01/2017 saat: 16:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları 

gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. Ġhaleye katılmaya 

hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda Ġhale Komisyonunca açıklanacak ve 

yeterlik alamayanlar ihaleye teklif veremeyecektir. 

16 - Yeterlik BaĢvuru dosyası Ġdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa 

dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması 

yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

17 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte Ġhale 

Ģartnamesinde belirtildiği Ģekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale 

günü (25 Ocak 2017) en geç saat:13:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (Ġstanbul BüyükĢehir 

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

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

postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

18 - Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’na göre düzenlenmiĢ olup istenen 

bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.  

19 - Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 259/1-1 
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MUHTELĠF RULMAN SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/133 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 

     türü ve miktarı : 9 kalem Muhtelif Rulman, teknik Ģartnameye göre satın 

alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 26/01/2017 - Saat 14:00 

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

26/01/2017 günü saat 14:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir. 

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara 

tabi değildir. 103/1-1 

————— 

LOKOMOTĠF KAYNAKLI MALZEMELERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/154 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKĠġEHĠR 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72 

Ġhale konusu iĢin niteliği,  

türü ve miktarı : 3 Kalem(120 adet tek sabo taĢıyıcı, 240 adet tek sabo 

çarığı, 5 adet orta boji iskeleti) Lokomotif Kaynaklı 

Malzemeleri teknik Ģartname ve resimlere göre imal 

ettirilmek suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 25.01.2017 - Saat 15:00 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Açık Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye 

katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

25/01/2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı 

adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 104/1-1 
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TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Altındağ Belediye Başkanlığından: 

Altındağ Ġlçesi sınırları içerisindeki; muhtelif mahallelerde bulunan ve aĢağıda, mahallesi, 

ada, parsel numarası belirtilen taĢınmazlardaki Belediyemiz hisselerinin; 2886 sayılı Yasanın 45. 

maddesine göre Açık Teklif Usulü Ġhale suretiyle satıĢı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve 

harçlar ile tüm giderler peĢin olarak tahsil edilecektir. 

1 - Ġhale aĢağıda belirtilen tarih ve saatlerde Samanpazarı Anafartalar Caddesi üzerinde 

No: 177’de bulunan Altındağ Belediye Sarayı BaĢkanlık Binasında toplanan ENCÜMEN 

huzurunda yapılacaktır. Geçici Teminat bedelleri ihale günü en geç 12:00’e kadar yatırılacaktır. 

2 - Bu ihaleye ait Ģartname, Altındağ Belediye Sarayı Zemin Katta bulunan Emlak ve 

Ġstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Ġhaleye girebilmek için isteklilerden Ģu Ģartlar aranır. 

Ġsteklinin gerçek kiĢi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni 

ikametgahının olması, gerçek kiĢinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir DıĢiĢleri Bakanlığı veya Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmıĢ belgeyi ibraz etmeleri, ihaleye ortak olarak girecek 

Ģahısların noterden onaylı ortaklık sözleĢmelerinin ibrazı, 

Ġsteklinin bir Ģirket olması halinde; Ġdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya 

sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan Ģirketin sicile kayıtlı ve halen 

faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmıĢ bir belgeyi ibraz etmesi, Ģirketin 

sirkülerinin veya Ģirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu Ģirketin vekili olduğunu gösterir 

noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir. 

Ġstekli Tüzel KiĢi olması halinde; Tüzel kiĢiliği gerçek Ģahsın temsil etmesi halinde, 

temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kiĢiliği kanıtlayan bir belgenin 

verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri 

gerekmektedir. Ġsteklinin yabancı uyruklu bir Ģirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek 

kiĢilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin Ģirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de 

Ģirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı, 

Ġsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, 

federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette 

bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmıĢ belgenin ibrazı, 

dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki 

genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı 

temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir. 

4 - Belediyemiz ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. 

 

No Mahalle 

Ada 

No 

Parsel 

No 

Parselin 

Yüzölçümü 

(m2) 

Niteliği 

(m2) 

Muhammen 

Bedeli 

(TL) 

Geçici 

Teminat 

Bedeli 

(TL) 

İhale 

Saati 

İhale 

Tarihi 

1 
Gültepe 

(Çinçin) 
24589 1 3.775,19 

Arsa ve 

Üzerindeki 

Bina 

14.150.000,00 425.000,00 16.00 18.1.2017 

 117/1-1 
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OLUKLU KARTON KUTU SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE 

ĠKN: 2016/609896 

1 - TeĢekkülümüze ait Rize 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünün ihtiyacı 

350.000 adet 270x525x295 mm lik ve 250.000 adet 350x400x350 mm lik oluklu Karton Kutu 

%20 artar-azalır toleranslı olarak Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereğince açık 

ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, aĢağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında 

temin edilebilir. 

- Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığı-RĠZE 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.01.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize 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 faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez. 

5 - Ġhale alternatif teklife kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen KDV hariç toplam bedel üzerinden en az %3 geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü - Satın alma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġhale kalem bazında kısmi teklife açıktır.  

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

Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi kısmen 

veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir. 24/1-1 

————— 
6.400 TON (6.400.000 KG) YAN MAMUL (TORBALI) KURU ÇAY 

NAKLĠYESĠ YAPTIRILACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüze ait 10 adet YaĢ Çay Fabrikamızdan Ankara Pazarlama ve Üretim 

Bölge Müdürlüğümüze 6.400 ton (6.400.000 kg) Yarı Mamul (torbalı) kuru çay nakliyesi hizmeti 

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

kapsamında Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığı/ 

RĠZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 24.01.2017 günü saat 14:00'e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve ArĢiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 

bulunacak Ģekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 

aynı gün saat 14.00'de açılacaktır. 
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4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 

edilmez. 

5 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

gün olmalıdır. 

7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleĢme bedelinin KDV hariç %6'sı oranında kesin teminat alınır. 

8 - Ġhale Çay ĠĢletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi BaĢkanlığında yapılacaktır. 

9 - Ġstekliler çay fabrikası bazında, sevk edilecek yarı mamul (torbalı) çayın tamamına 

teklif vermek koĢuluyla kısmi teklif verebilirler. 

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 25/1-1 

—— • —— 

3 YILLIK 72.000 TON SU BUHARI SATIN ALINACAKTIR 

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 

 Ortapazar Köyü/RİZE 

1 - Müdürlüğümüzde 2017, 2018, 2019 yılları için ihtiyaç duyulan toplam 72.000 Ton Su 

Buharı %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi 

kapsamında, Açık Ġhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu iĢe ait Ģartnameler, 150,00 TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında Ortapazar Çay 

Fabrikası Müdürlüğü Ortapazar Köyü/RĠZE adresinden temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif Mektuplarını en geç 19/01/2017 PerĢembe günü saat 14:00’ e kadar Ortapazar 

Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu Ortapazar Köyü/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 - Ġhale alternatif tekliflere kapalıdır. 

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

olmalıdır. 

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

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılacak sözleĢme bedeli üzerinden 

KDV hariç %6 oranında alınır. 

8 - Ġhale Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğü - Ortapazar Köyü-RĠZE adresinde yapılacaktır. 

9 - Ġhale kısmi teklife kapalıdır. 

10 - TeĢekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma 

ve Ġhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 

 11293/1-1 
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JEOFĠZĠK KUYU LOGU ÖLÇÜMLERĠ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Jeofizik Kuyu Logu Ölçümleri hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile 

ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/7710 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No: 139 Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  :  

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

1. BÖLGE (Çankırı-Karabük): 

25.000 m Gamma-Ray Logu, 25.000 m Neutron Logu, 

25.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü,  

 

2. BÖLGE (Aydın-Muğla): 

33.000 m Gamma-Ray Logu, 33.000 m Neutron Logu 

33.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü, 

 

3. BÖLGE (MuĢ): 

50.000 m Gamma-Ray Logu, 50.000 m Neutron Logu 

50.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü, 

 

4. BÖLGE (1. Bölüm Ġstanbul-Kırklareli): 

100.000 m Gamma-Ray Logu, 100.000 m Neutron Logu 

100.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü, 

 

5. BÖLGE (2. Bölüm Tekirdağ-Edirne): 

100.000 m Gamma-Ray Logu, 100.000 m Neutron Logu 

100.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü, 

 

6. BÖLGE (Ankara ve Çevresi): 

25.000 m Gamma-Ray Logu, 25.000 m Neutron Logu 

25.000 m Density Logu, Jeofizik Kuyu Logu Ölçümü.  

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 6 (altı) bölgede yapılacaktır. 

c) ĠĢin süresi : 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. BÖLGELER: SözleĢmelerin 

imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama talimatı 

tebliğinden itibaren (SözleĢme konusu projedeki 

sondaj çalıĢmalarının baĢladığının Ġdare tarafından 

yükleniciye ayrıca bildirilmesine müteakip) 10 (on) 

takvim günü içinde iĢyeri teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama tarihinden 

itibaren 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bölgeler için 365 

(üçyüzaltmıĢbeĢ) takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer  : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati  : 19/01/2017 - 10:30 
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4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 
4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 
odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 
kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 
Ġdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 
alınabilir.  

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. Bu ihalede 
kısmi teklif verilebilir. 

10 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 139/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 21.12.2016 - 177 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.12.2016 - 2340 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, AĢağı Külünce Mahallesi KıĢla Mezrası sınırları içerisinde 

bulunan, AĢağı Külünce Kaya Mezarları ve Sarnıçlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının 

belirlenmesine iliĢkin, ġanlıurfa Müze Müdürlüğü uzmanlarının 16.11.2016 tarihli raporu ile 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 

ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Hilvan ilçesi, AĢağı Külünce Mahallesi KıĢla Mezrası sınırları içerisinde 

bulunan AĢağı Külünce Kaya Mezarları ve sarnıçlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 1/5000 ölçekli haritada sınırları 

gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

AĢağı Külünce Kaya Mezarları ve Sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma 

Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2016-176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2016-2318 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Arıkök Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Arıkök Düz 

YerleĢim Alanı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 09.12.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Arıkök Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Arıkök Düz 

YerleĢim Alanı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Arıkök Düz YerleĢim Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2016 - 2317 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Arıkök Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Arıkök Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılması, Sit 

Derecesinin değiĢtirilmesi ve Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 09.12.2016 tarihli raporu okundu. ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıkları 

Koruma Bölge Kurulu’nun 07.07.2009/880 sayılı kararı, Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli sit 

alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Arıkök Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Arıkök Höyüğü’nün ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları 

koordinatları ile gösterildiği Ģekilde höyük üzerinde yerleĢim bulunması sebebiyle I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olan sit derecesinin değiĢtirilerek II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescilinin devamına, 

Arıkök Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2016 - 2310 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Derinsu Köyü TaĢoluk Mezrası sınırları içerisinde bulunan 

alanda ĠĢliklerin bulunduğuna iliĢkin, Adıyaman Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

18.10.2016/2329 sayılı yazısına istinaden, alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine 

iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 

1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Merkez ilçesi, Derinsu Köyü TaĢoluk Mezrası sınırları içerisinde bulunan,  

Derinsu ĠĢlikleri’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeniyle 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Derinsu ĠĢlikleri I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak, Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik 

tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2016 - 2315 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 

Konuksever Sarnıçlarının, korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 

sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin 

Müdürlüğümüz uzmanlarının 16.12.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar, öneri 

1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 

Konuksever Sarnıçlarının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 

1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine,  

Konuksever Sarnıçları I._Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.12.2016 - 178 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.12.2016 - 2344 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Yolbilen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, KarataĢ 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi ve koruma kullanma koĢullarının 

belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.12.2016 tarihli raporu, konunun 

dosyası, fotoğraflar, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Yolbilen Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, KarataĢ 

Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeni ile 1/5000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde ve üzerinde 

yerleĢim bulunması, sosyal yaĢamın devam etmesi ve yaĢamın gerekliliği ilkesi gereğince II. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

KarataĢ Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

6. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

7. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 20.12.2016 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 20.12.2016 - 2309 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Karalar köyü, Büyükoba Mezrasında bulunan kaya 

mezarlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine yönelik Adıyaman Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 27.06.2016/1599 sayılı yazısı ve ekleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 

16.12.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, fotoğraflar, öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası, 

tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Karalar köyü, Büyükoba Mezrasında bulunan Karalar 

Nekropol Alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği 

gösterdiğinden I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, sit alanı sınırlarının ekli 1/5000 

ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği Ģekilde uygun olduğuna; 

Karalar Nekropolü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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