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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Avrupa Meslek Yüksekokulundan:
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS
EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Meslek Yüksekokulu ön lisans prog-

ramlarında yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri, sınav ve değerlendirme usul ve esaslarını dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrupa Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarında

yürütülen öğrenci kayıt ve kabulü, eğitim öğretim, derse devam, staj, iş yerinde uygulama, sı-
nav, başarı değerlendirme, kayıt dondurma, izin, diploma, mezuniyet ve kayıt sildirme işlem-
lerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b) Çalışma yükü: İlgili ders için öğrencilerin tüm öğrenme faaliyetlerini tamamlama-

larında gerekli olan zamanı,
c) Danışman: Öğrencilerin eğitim, öğrenim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere ilgili

bölüm başkanı veya program sorumlusu tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,



ç) Ders/E-ders: Ders, öğretim planında yer alan ve haftalık bir program çerçevesince
öğretim elemanı/elemanları tarafından yürütülen eğitim öğretim çalışmasını; e-ders ise öğretim
içeriği ve materyallerinin internet/intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden sunulduğu, öğ-
rencilerin ise öğreticiler ve diğer öğrenciler ile birlikte bu ortama eş zamanlı ve/veya eş za-
mansız katılım göstererek öğrenmelerini gerçekleştirdiği, zaman ve mekân bağımlılığı olmayan
elektronik ders uygulamasını,

d) Eğitim öğretim çalışmaları: Bir yarıyılı kapsayan, ders içi ve ders dışı her türlü et-
kinlik, seminer, alan uygulamaları, mesleki öğretim uygulamaları, bitirme çalışmaları ve ben-
zeri çalışmaları,

e) Eğitim öğretim çalışmaları yükü: Her yarıyıl için eğitim öğretim planında gösterilen
o yarıyıla ait eğitim öğretim çalışmalarını,

f) Eğitim öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili program için tespit ettiği
asgari eğitim öğretim çalışmalarını ve ilgili kurullarca onaylanan, tümüyle başarıldığında ilgili
diplomayı almaya hak kazanılan eğitim öğretim etkinliklerinin tümünü,

g) Eğitim öğretim yılı: Bir eğitim öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav haftası hariç en az on
dört haftalık güz ve bahar yarıyıllarından oluşan dönemi,

ğ) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,
h) İntibak programı: Diploma programları arasında geçiş yapılması halinde, geçiş ya-

pılan diploma programının müfredatına uyum sağlamak amacıyla ilave ders ve uygulamalardan
oluşan programı,

ı) Meslek Yüksekokulu: Avrupa Meslek Yüksekokulunu,
i) Mütevelli Heyeti: Avrupa Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyetini,
j) Müdür/Müdürlük: Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürünü/Müdürlüğünü,
k) Normal ders yükü: Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki

derslerin kredi toplamını,
l) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) ben-

dinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil hazırlık sınıfı olma-
yan programlardaki yabancı dil derslerini,

m) Öğretim programı: İlgili bölümün veya programın görüşleri alınmak sureti ile Yük-
sekokul Kurulunca kabul edilen öğretim programını,

n) Ön lisans: Ortaöğretimden sonra en az dört yarıyıllık veya iki yıllık bir programı
kapsayan yükseköğretimi,

o) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
ö) Seçmeli ders: Öğrencinin öğretim programında belirtilen dersler arasından seçerek

alabileceği dersleri,
p) Yönetim Kurulu: Avrupa Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
r) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
s) Yüksekokul Kurulu: Avrupa Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim Öğretim Esasları

Eğitim öğretim süresi
MADDE 5 – (1) Meslek Yüksekokulunda yabancı dil hazırlık sınıfı hariç normal öğ-

retim süresi iki, azami öğretim süresi dört yıldır.
Öğrenim ücreti
MADDE 6 – (1) Yıllık ücretler, her akademik yıl için Mütevelli Heyeti tarafından be-

lirlenir. Öğrenim ücretini ve Meslek Yüksekokulunun imkânlarından yararlanmak için öden-
mesi gereken ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin ka-
yıtları yapılmaz ve bu öğrenciler, öğrencilik haklarını kaybederler.
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(2) Meslek Yüksekokulu tarafından sunulabilecek yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek
hizmetlerin bedeli öğrenim ücretine dâhil değildir.

(3) İlk kez kayıt yaptıran veya kaydını yenileterek derslere yazılan öğrencilerden eğitim
öğretim başlamadan önce Meslek Yüksekokulu ile ilişiğini kesenlerin o akademik yıl için ya-
tırmış oldukları ücret iade edilir. Daha sonra ilişik kesen öğrenciler ise içinde bulundukları aka-
demik yılın eğitim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

(4) Kayıt donduran öğrenci, kayıt dondurduğu akademik yıla ait eğitim öğretim ücretini
ödemek zorundadır. Kayıt dondurulan süre bitiminde öğrenimine devam eden öğrenci, ilgili
akademik yıl için ücret ödemez.

(5) Yüksekokuldan uzaklaştırma cezası alan öğrencinin, ceza süresi öğretim süresinden
sayılır ve ceza süresi için öğrenim ücreti ödenir.

Eğitim öğretim yılı ve akademik takvim
MADDE 7 – (1) Meslek Yüksekokulunda eğitim öğretim, Yüksekokul Kurulu tarafın-

dan Mayıs ayı içerisinde belirlenen akademik takvime göre yapılır.
(2) Her öğretim yılının akademik takvimi, bir önceki öğretim yılının Haziran ayı içinde

Yüksekokul Kurulu tarafından ilan edilir.
(3) Bir eğitim öğretim yılı, her biri en az on dört hafta olmak üzere güz ve bahar yarı-

yıllarından oluşur.
(4) Yarıyıl sınavlarına ilişkin mazeret sınavları dersler devam ederken en geç yarıyıl

sonuna kadar yapılır.
(5) Yarıyıl sonu sınavları Yüksekokul Kurulu tarafından her yıl düzenlenen akademik

takvimle belirlenir.
(6) Resmî tatil günlerinde eğitim öğretim ve sınav yapılmaz. Ancak, dersi veren birim-

lerce önerilen ve Müdürlükçe uygun görülen dersler ve sınavlar cumartesi ve pazar günleri de
yapılabilir.

(7) Bir programda yaz öğretimi açılmasına Yüksekokul Kurulunca karar verilir. Yarıyıl
sonu sınav günleri yaz öğretimi süresinin dışındadır.

Öğretim dili ve şekli
MADDE 8 – (1) Meslek Yüksekokulunun öğretim dili Türkçedir. Uygun görülen prog-

ramlarda eğitim öğretim, ilgili yabancı dilde yapılabilir.
(2) Eğitim öğretim; teorik dersler, seminerler, yerinde (alanda) uygulama, ödevler, pro-

jeler, laboratuvar çalışmaları, stajlar ve benzeri çalışmalardan oluşur. Eğitim öğretim planında
belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

(3) Öğretim programları, her bir diploma programının diplomayı almayı hak eden kişiye
kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikleri sağlayacak şekilde iş yükü esas alınarak hazırlanır
ve ilgili bölümlerin önerileri üzerine ilgili yüksekokul kurulunun kararı ve Müdürlüğün onayı
ile kesinleşir. Öğretim programları ön lisans programları için toplam 120 AKTS kredisi olarak
düzenlenir.

(4) Meslek Yüksekokuluna bağlı birimlerde örgün öğretim yapılır. Ancak, Müdürlük
kararı ve YÖK’ün onayı ile uzaktan öğretim de yapılabilir. Uzaktan öğretim ile ilgili usul ve
esaslar Müdürlük tarafından belirlenir.

Yabancı dil hazırlık sınıfı
MADDE 9 – (1) Meslek Yüksekokulu yetkili kurullarının kararı ve YÖK’ün onayı ile

isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilir.
(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim öğretimi, Yüksekokul Kurulunun belirleyeceği usul

ve esaslara göre düzenlenir.
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Zorunlu yabancı dil dersleri
MADDE 10 – (1) Meslek Yüksekokulu programlarına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler,

kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, Müdürlükçe düzenlenen yabancı dil muafiyet sınavına
tabi tutulurlar.

(2) 22 nci maddeye göre muafiyet sınavından alınan puana göre, öğrencinin yabancı
dil (İngilizce I ve/veya İngilizce II) derslerinden muaf olup olmadığı Yönetim Kurulu kararına
göre belirlenir.

Akademik danışmanlık
MADDE 11 – (1) Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören her öğrenci için tam zamanlı

bir öğretim elemanı, bölüm başkanının önerisi ve Müdürün onayı ile akademik danışman olarak
atanır.

(2) Akademik danışman, öğrencinin akademik durumunu öğrenimi süresince izler, ilgili
mevzuat ve esaslar hakkında öğrenciyi bilgilendirir, haftalık ders programının düzenlenmesi
ve diğer akademik konularda öğrenciye rehberlik eder. Öğrencilerin, ders seçme, ders ekleme-
bırakma, dersten çekilme işlemleri danışman onayı ile yapılır.

Burslar
MADDE 12 – (1) Meslek Yüksekokulunun burslu ön lisans programlarına ÖSYM ta-

rafından yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğretim ücretini karşılar. Karşılıksız olarak
verilen bu burs, öğrencilik statüsünün devam etmesi koşuluyla öğrencinin kayıt olduğu prog-
ramın normal öğretim süresini ve bir yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı süresini kapsar.

(2) Normal öğretim süresi içinde mezun olamayan burslu öğrenciler, kayıtlı oldukları
programın ders planında henüz almadıkları ve/veya başarısız oldukları dersler için AKTS başına
ücret ödeyerek akademik takvimde belirtilen süre içinde yarıyıl kayıtlarını yaptırırlar.

(3) Burslu öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun bir başka programına geçtikleri takdirde,
yatay geçiş koşullarını taşısalar dahi burslarından feragat etmiş sayılırlar.

(4) Meslek Yüksekokulu tarafından verilecek başarı ve destek bursları Meslek Yüksek-
okulunca belirlenen esaslara göre uygulanır.

(5) Disiplin cezası alan öğrencilerin bursları kesilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Kabulü, Kayıt, Yatay Geçiş, Öğrenci Değişim Programları

Öğrenci kabulü
MADDE 13 – (1) Meslek Yüksekokuluna öğrenci kabulü ÖSYM tarafından düzenlenen

sınav sonuçlarına ve YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kayıt
MADDE 14 – (1) Meslek Yüksekokuluna ilk defa kaydolacak öğrencilerin kesin ka-

yıtları ÖSYM’nin belirlediği tarihler arasında yapılır. Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin
kesin kayıtlarında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden;
1) ÖSYM sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı.
3) T.C. Kimlik fotokopisi.
4) Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.
5) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.
6) Dört adet vesikalık fotoğraf.
b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;
1) Türkçeye tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti.
2) İl Emniyet Müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya noterce onaylı sureti.
3) Dört adet vesikalık fotoğraf.
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4) Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.
(2) Kayıt için gerekli belgelerin tamamını öğrenci işleri birimine süresi içinde bizzat

teslim eden öğrencinin kesin kaydı yapılır. Eksik belge ile kesin kayıt yapılmaz.
(3) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekir. Posta ile kayıt yapılmaz.
(4) Belgelerinde tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile iptal edilir.
(5) YÖK veya Meslek Yüksekokulu tarafından ilan edilen kayıt süresi içinde, kaydını

yaptırmayan öğrenciler, Meslek Yüksekokulu öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve
herhangi bir hak iddia edemez.

Kimlik kartı
MADDE 15 – (1) Kesin kayıt yaptıran öğrenciye, Meslek Yüksekokulu öğrenci kimlik

kartı verilir.
(2) Öğrenci okul içerisinde öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve gerektiğinde il-

gili kişilere göstermekle yükümlüdür.
(3) Meslek Yüksekokulundan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğren-

ciden öğrenci kimlik kartı geri alınır. Geri alınan kimlik kartı öğrencinin dosyasında saklanır.
(4) Kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel veya

ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın bir dilekçe ekinde ilgili öğrenci işleri birimine
teslimi gerekir. Bedeli karşılığında öğrenciye yeni kimlik kartı verilir.

Kayıt yenileme
MADDE 16 – (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik tak-

vimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde
mali yükümlülüklerini yerine getirerek kaydını yaptırmakla yükümlüdür.

(2) Normal eğitim öğretim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ile azami öğretim
süresini doldurduğu hâlde sınav hakkından yararlanan öğrenciler de derse devam koşuluna
bağlı olmadan her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen süreler içinde AKTS esasına
göre tespit edilen öğretim ücretini ödeyerek kayıt yenilemek zorundadır.

(3) Belirtilen süre içinde kayıt yenileme işlemlerini yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl
derslere devam edemezler ve sınavlara giremezler. Bu şekilde kaybedilen süre eğitim ve öğre-
tim süresinden sayılır. Ancak mazeretleri nedeniyle kayıtlarını zamanında yenileyemeyen öğ-
renciler, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ek süre içinde kayıtlarını yenileyebilirler.

(4) Kayıt yenilemeyen öğrencinin kimlik kartı ve toplu taşıma kartı onaylanmaz.
(5) Geç kayıt sebebiyle geçen süre devamsızlıktan sayılır. Bu süre içerisinde de mazeret

sebebiyle kaydını yenilemeyen öğrenciler ilgili yarıyılda devamsızlıktan başarısız sayılır ve
kayıtlarını ertesi yarıyılın başında yaptırabilirler. Bu şekilde geç kayıt yenileme sadece bir defa
uygulanır.

Yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulü
MADDE 17 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından Meslek Yüksekokuluna yatay

geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Ku-
rumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan
Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve
Yüksekokul Kurulunun belirlediği ilkelere göre yapılır.

(2) Meslek Yüksekokuluna yapılacak yatay geçiş müracaatları Eğitim Öğretim Komis-
yonu tarafından ilan edilen kontenjana göre sıralama yapılarak Yönetim Kurulu tarafından ka-
rara bağlanır.

(3) Yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce kayıtlı oldukları yükseköğretim
kurumunda almış oldukları derslerin intibakları Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından yapı-
larak Yönetim Kurulunca onaylanır. Bu öğrencilerin not intibakı Yönetim Kurulu tarafından
Meslek Yüksekokulunun başarı değerlendirme sistemine uyarlanmak suretiyle gerçekleştirilir.

15 Şubat 2017 – Sayı : 29980                                 RESMÎ GAZETE                                 Sayfa : 5



İntibakların gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ve daha önce kayıtlı olunan yükseköğretim
kurumundan onaylı, imzalı, mühürlü olarak alınan transkript, ders içerikleri ve diğer gerekli
belgelerin belirlenen süre içinde Öğrenci İşleri Birimine teslim edilmesi gerekir.

Programlar arası yatay geçiş
MADDE 18 – (1) Meslek Yüksekokulu içinde programlar arasındaki yatay geçişler;

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönet-
melik hükümleri ve Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kontenjan çerçevesinde yapılır.

Öğrenci değişim programları
MADDE 19 – (1) YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı ve yurt içindeki yük-

seköğretim kurumları arasında yapılacak anlaşmalara göre, öğrenci değişimi çerçevesinde Mes-
lek Yüksekokulu tarafından bir veya iki yarıyıl süreyle yurt içi veya dışındaki yükseköğretim
kurumlarına giden öğrencinin Meslek Yüksekokulundaki kaydı devam eder ve bu süre öğretim
süresinden sayılır.

(2) Meslek Yüksekokulu ile yurt dışındaki yükseköğretim kurumları arasında yapılan
anlaşma uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde yurt dışındaki yükseköğretim ku-
rumuna gönderilen öğrenciler, yurt dışında bulundukları yarıyılda kendi programlarında alma-
ları gereken dersler yerine, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerden so-
rumlu sayılır.

(3) Öğrenci değişim programı ile yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumla-
rından öğrencinin aldığı derslerin ve notların intibakı ilgili program başkanının ve öğrencinin
akademik danışmanının yazılı görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

(4) Öğrenci, yurt dışındaki yükseköğretim kurumundan aldığı fakat başarısız olduğu
derslerin yerine kendi programında almadığı dersler arasından Yönetim Kurulunun uygun gör-
düğü dersleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dersler

Ders alma-bırakma, ders yükü
MADDE 20 – (1) Yüksekokula karşı mali yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler,

danışmanlarının yardımı ve onayı ile güz ve bahar yarıyıllarının başında, akademik takvimde
ilân edilen tarihler arasında ders kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde mali yükümlülüklerini ye-
rine getirmeyen ve ders kaydı yapmayanlar, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Mazeret-
leri Müdürlük tarafından kabul edilen öğrenciler gecikmeli olarak mali yükümlülüklerini yerine
getirip ders kayıtlarını yaptırabilirler.

(2) Ders yükü, başarı değerlendirmesi ve benzeri hesaplamalarda derslerin AKTS kre-
disi kullanılır. Her yarıyıl başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde kayıt yenileyen
öğrenci, o yarıyıl için ders seçimini yapar. Öğrencinin bir yarıyılda alacağı AKTS yükü, öğ-
rencinin isteği, danışman öğretim elemanının onayı ile belirlenir ve ders kaydı kesinleştirilir.

(3) Eğitim öğretim planlarında ve derslerde yapılacak değişiklikler, öğrencilerin bu de-
ğişiklikten nasıl etkilenecekleri de göz önünde bulundurularak, akademik takvimde belirtilen
tarihlerde, ilgili kurulların önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Değişiklikler ve
değişikliklerden etkilenen öğrencilerin yeni eğitim öğretim planına denklik ve intibakları Yö-
netim Kurul kararını takip eden ilk yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

(4) Öğrenciler müfredatta gösterilen türde ve sayıda seçmeli derse, ilgili yarıyıllarda
kayıt olmakla yükümlüdürler.

(5) Ön koşullu dersler, Yüksekokul Kurul kararı ile belirlenir. Ön koşullu olarak kabul
edilen derslerde, bir ön koşullu derse kayıt olabilmek için, bu derse ön koşul olarak belirlenmiş
derslerin alınmış ve başarılmış olması gerekir.
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(6) Öğrencilerin, (FD) ve (FF) notu alarak başarısız oldukları dersleri, bu derslerin ye-
niden açıldığı ilk yarıyılda öncelikli olarak tekrarlamaları gerekir. Tekrarlanacak dersler, seç-
meli ise veya sonradan müfredattan çıkartılmış ise öğrenciler bu derslerin yerine Yönetim Ku-
rulu tarafından onaylanan eşdeğer dersleri alırlar. Bu durumda eşdeğer dersin kredisinin, tek-
rarlanması gereken dersin kredisine eşit veya daha fazla olması gerekir. Öğrenciler, tekrarlamak
zorunda oldukları derslere kayıt yaptırdıktan sonra, ön koşullarını ve varsa müfredatta belirtilen
diğer koşulları sağlamış olmak şartıyla, önceki yarıyıllardan hiç almadıkları derslere kayıt yap-
tırmak zorundadırlar.

(7) Önceki yarıyıl/yıl derslerinden devamsızlıktan başarısız olan öğrenciler, öncelikle
bu derslere kayıt yaptırıp varsa eğitim öğretim planında çakışan dersi alamazlar.

(8) Yarıyıl ders kaydını yaptırmayan öğrenci, derslere ve sınavlara giremez ve öğrencilik
haklarından yararlanamaz; bu süre, öğrencinin öğretim süresinden sayılır.

(9) Haftalık ders yükü; klinik uygulama, mesleki uygulama ve yerinde uygulama ders-
leri dışındaki dersleri kapsamak üzere, haftada 45 AKTS’den fazla olamaz.

(10) Öğrenciler, güz ve bahar yarıyıllarında derslerin başladığı tarihten itibaren ikinci
haftanın sonuna kadar, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ders yükü kuralları çerçevesinde,
kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir, yenilerini ekleyebilir veya aldıkları dersleri
bırakabilir.

Derse devam zorunluluğu
MADDE 21 – (1) Teorik derslerin en az %70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en

az % 80'ine devam etme zorunluluğu vardır. Devamsız durumda olan öğrenciler, o dersin yarıyıl
sonu sınavına alınmazlar. Mazeretleri ile birlikte söz konusu olan yüzdelik oran %50’nin altına
düşemez. Devamsızlık durumu haricinde, alttan tekrar alınan derslerin devam zorunluluğu yoktur.

(2) Sağlıkla ilgili mazeretlerin sağlık kurumlarından ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi gerekir. Hastalık nedeniyle rapor alan öğrenci;
raporun süresinin bitiminden itibaren beş iş günü içinde Öğrenci İşleri Birimine raporunu teslim
etmek zorundadır. Zamanında teslim edilmeyen raporun süresi devamsızlıktan sayılır.

(3) Doğal afet, terör, resmi görev, bulaşıcı hastalık gibi sebepler dışında, üç haftanın
üzerinde rapor ve görevlendirmelerde öğrenci o yarıyıl için kayıt dondurur ya da Yönetim Ku-
rulunun kararı ile izinli sayılır.

Muafiyet
MADDE 22 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci ola-

rak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ile Meslek Yüksekokuluna kayıt yaptıran
öğrenciler, almış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bunun için öğrencilerin,
Meslek Yüksekokuluna ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde onaylı, imzalı,
mühürlü transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurmaları
gerekir. Söz konusu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış
olması gerekir. Muafiyet, Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır.

(2) Yabancı Dil Muafiyet sınavında başarı notu 59 ve altında not alan öğrenciler İngi-
lizce I ve İngilizce II derslerine devam edip başarılı olmak zorundadırlar.

(3) Yabancı Dil Muafiyet sınavında başarı notu 60 ve üstü not alan öğrenciler İngilizce
I ve İngilizce II derslerinden muaf sayılırlar.

(4) Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin muaf ders-
leri olması durumunda; bu öğrenciler ders kaydı yaptırdığı dönemde muaf olduğu ders AKTS’si
kadar üstten ders alabilmelerine ayrıca alttan ders alanlar ile yatay geçiş yoluyla Meslek Yük-
sekokuluna kesin kayıt yaptıran öğrenciler yerleştirildikleri sınıfın bir alt yarıyıl derslerin ol-
ması durumunda toplam 45 AKTS kadar ders ile yerinde uygulama derslerini alabilirler.
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Stajlar
MADDE 23 – (1) Staj uygulamasının en az sekiz AKTS değeri vardır. Öğrencinin me-

zun olabilmesi için staj uygulamasını tamamlaması ve yapılan staj çalışmasının yüksekokul
staj ve eğitim uygulama kurulu tarafından onaylanması gerekir.

(2) Kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün dersleri başardığı hâlde staj
çalışmasını tamamlamayan öğrenci, normal öğretim süresince her yarıyıl başında akademik
takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek zorundadır. Bu durumdaki öğrenci, her yarıyıl
için, staj çalışması karşılığı olan AKTS ders saati ücreti öder.

(3) Azami öğretim süresi sonunda kayıtlı olduğu programın ders planında yer alan bütün
dersleri başardığı hâlde staj çalışmasını tamamlamayan öğrencilere her yarıyıl için sekiz AKTS
ücreti ödemek şartıyla staj çalışmasını tamamlaması için süre verilir. Sınırsız hak kullanma du-
rumunda olan bu öğrenciler, diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sınavlar ve Değerlendirme

Sınavlara ilişkin esaslar
MADDE 24 – (1) Sınavlar; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sı-

navlar, mazeret sınavları ve tek ders sınavlarından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem
yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. Öğrenci İşleri Birimince sınav programı
sınavlardan en az iki hafta önce ilan edilir. Sınavlara girmeyen bir öğrenci sınav hakkını kul-
lanmış ve girmediği sınavlardan başarısız sayılır.

(2) Proje ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereği sınav gerektirmeyen dersler, ilgili
yüksekokul kurulunun önerisi üzerine Müdürlük tarafından belirlenir. Bu tür derslere ilişkin
başarı notları, öğrencilerin yarıyıl/yıl içi çalışmaları göz önünde tutularak verilir. Bu derslerin
dışındaki tüm dersler için en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu sınavı, bir de bütünleme sınavı
yapılır.

(3) Sınavlar, o dersi vermekle görevli öğretim elemanları tarafından düzenlenir ve yö-
netilir.

(4) Bir günde, yarıyıl öğretim planında her yarıyıl için öngörülen derslerden en çok iki
dersin sınavı yapılır. Ders tekrarlayan öğrenciler için sınav programında bir günde iki dersten
daha fazla sayıda sınav yapılabilir.

(5) Öğrenciler, sınav salonunda ve sınav yerinde görevli öğretim elemanı tarafından
yönetilen sınav düzenine uymak zorundadır. Hangi neden ve mazeretle olursa olsun, sınav dü-
zenine uymayan, sınav düzeninin sağlanmasını geciktiren ve sınavın sağlıklı bir şekilde yapıl-
masını engelleyici tutum ve davranışta bulunan öğrenciler sınavdan çıkarılır ve bu öğrenciler
hakkında disiplin işlemi uygulanır.

Sınavlar
MADDE 25 – (1) Ara Sınav: Her bir dersten, en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav so-

nuçları yarıyıl sonu döneminden önce ilân edilir.
(2) Yarıyıl Sonu Sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl

sonunda yapılır. Ders kaydı yaptırarak devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler, yarıyıl
sonu sınavına girerler. Yarıyıl sonu sınavları için mazeret sınavı uygulanmaz.

(3) Tek Ders Sınavı: Kayıtlı olunan ön lisans programın ders planındaki derslerin ta-
mamına ders kaydı yaptırdığı ve genel ağırlıklı not ortalaması 2,00 ve üzerinde olduğu halde
bir adet başarısız (FF/FD notlu) dersi olduğu için mezun olamayan öğrenciler için veya genel
ağırlıklı not ortalaması 2,00’nin altında olmasına rağmen transkriptinde başarısız notu (FF/FD)
olmayan ve DD/DC notlu dersinden tek ders sınav sonucu başarılı olarak “CC” notu alması
halinde GANO’su 2,00 ve üzerine çıkarak mezun duruma gelen öğrenciler için tanınan sınav
hakkıdır.
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(4) Bütünleme Sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavlarda başarısız olunan (FF, FD, DD
ve DC notu olan) dersler için yapılan sınavdır. Bir dersten CC ve üstü not alan öğrenci, genel
not ortalamasını yükseltmek için bütünleme sınavına katılamaz.

(5) Mazeret Sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Yönetim Kuru-
lunun onayladığı tarihlerde, yarıyıl sonu sınavları başlamadan önce yapılır. Haklı ve geçerli
mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerinin bitimini izleyen en
geç üç iş günü içinde durumlarını yazılı olarak Müdürlüğe bildirmek zorundadırlar. Durumları
Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda katılamadıkları her sınav için mazeret
sınav hakkı verilir. Mazeretleri uygun görülmeyen öğrenciler o sınavdan başarısız sayılırlar.
Raporlu olunan süre içinde sınavlara girilmez. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına girme hakkı
elde ettiği halde sınava giremeyen öğrenci için mazeret sınavı düzenlenmez ve bu sınavlar için
rapor kabul edilmez.

(6) Muafiyet Sınavları: Yabancı dil dersleri için yapılan sınavlardır.
(7) Öğrenciler tüm sınavlarına ilan edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadırlar. Aksi

halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi durumunda
aldığı not, ilan edilmiş olsa bile, iptal edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz
MADDE 26 – (1) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edilmesini izleyen ilk üç iş günü

içinde, maddi hata gerekçesi ile Müdürlüğe yazılı olarak başvurmak suretiyle sınav sonuçlarına
itiraz edebilir. İtiraz, dersi veren öğretim elemanı tarafından değerlendirilir ve maddi hata tespit
edilmesi halinde not düzeltilmesi Yönetim Kurulu onayıyla yapılır.

Kopya çekme
MADDE 27 – (1) Sınav, proje, ödev, laboratuvar ve uygulama çalışmalarında kopya

çektiği veya verdiği tespit edilen, kopya çekmeye veya vermeye teşebbüs eden ve kaynak be-
lirtmeksizin alıntı yapan öğrenciye sınav notu olarak sıfır verilir ve öğrenci hakkında disiplin
işlemleri uygulanır.

Değerlendirme ve ders notları
MADDE 28 – (1) Bir öğrencinin bir dersten başarı notu; o derse ait yarıyıl içindeki

tüm çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yarıyıl sonunda
aldığı not birlikte değerlendirilir. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; derse bağlı
ödev, laboratuvar ve proje çalışmaları ile haberli olarak yapılan kısa sınavları tek bir ara sınav
olarak değerlendirilebilir.

(2) Bir öğrenciye verilecek başarı notu, dönem başında belirlenen en az bir ara sınavda
ve/veya sınav yerine geçebilecek proje, ödev gibi çalışmalardan alınan notların ortalamasının
%40 ve yarıyıl sonu sınavının %60’ı alınarak hesaplanır.

(3) Öğrencilere aldıkları her ders için aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı
tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur:

Başarı Notu Katsayı Puan
AA 4,00 90-100
BA 3,50 85-89
BB 3,00 75-84
CB 2,50 65-74
CC 2,00 60-64
DC 1,50 50-59
DD 1,00 45-49
FD 0,50 40-44
FF 0,00 00-39
D 0,00 0-00
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a) D (Devamsız notu): Derse devam yükümlülüklerini yerine getiremeyen veya ders
uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim
elemanınca verilir.

b) T (Transfer): Başka bir yükseköğrenim kurumundan daha önce alınan ve denkliği
Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek muaf sayılan dersler için verilir.

c) DD ve DC: Koşullu ders notudur.
ç) Bir öğrencinin bir dersten CC’ nin altında yer alan DC, DD notlarından birini alması

ve 29 uncu maddede belirtildiği şekilde, genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 2,00’ın al-
tında kalması durumunda, bu dersten başarılı olarak kabul edilmez.

d) R: Tekrar alınan ders için verilir.
Dönem ağırlıklı not ortalaması ve genel ağırlıklı not ortalaması
MADDE 29 – (1) Yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO): Yarıyıl başarı durumunu be-

lirler. Bir yarıyılda alınan derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile AKTS değerlerinin çar-
pımlarının toplamının bu derslerin AKTS değerlerinin toplamına bölünmesi suretiyle hesapla-
nır. Bölme sonucu virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak belirlenir.

(2) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO), ilk yarıyıldan itibaren alınan tüm derslerin
başarı notu ağırlık katsayıları ile AKTS değerlerinin çarpımlarının toplamının bu derslerin
AKTS değerlerinin toplamına bölünmesi suretiyle elde edilir.

(3) Bir öğrencinin GANO’su aynı zamanda mezuniyet not ortalamasıdır.
Başarı
MADDE 30 – (1) Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) 2,00 (CC) ve daha yukarı

olan ve (D), (FD), (FF) notu bulunmayan öğrenci başarılı sayılır. Herhangi bir dersten (DC)
ve (DD) notu alan öğrenci, genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,00 (CC) ve daha yukarı
ise o dersten başarılı kabul edilir.

(2) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet genel ağırlıklı not ortalaması
(GANO) 3,00-3,49 arasında olan öğrencilere onur, 3,50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek
onur belgesi verilir.

Mezuniyet ve diploma
MADDE 31 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için

ilgili programın zorunlu tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması
ve genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Bu durumdaki öğrenciye Meslek
Yüksekokulu diploması verilir.

(2) Her yarıyıl sonunda, başarı notlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde, mezuniyet
aşamasındaki öğrencilerin listesi, mezuniyet transkriptleri ekli olarak öğrenci işleri birimi ta-
rafından Müdürlüğe sunulur.

(3) Bölüm başkanı, program başkanı ve öğrencinin akademik danışmanından oluşan
mezuniyet komisyonu, mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin dosyalarını inceler ve mezuniyete
hak kazanmış öğrenciler için komisyon kararını beş iş günü içinde Müdürlüğe iletir.

(4) Öğrencinin mezuniyetine Yönetim Kurulu karar verir. Yönetim Kurulu, Mezuniyet
Komisyonundan gelen kararı ilk toplantısında görüşür ve karara bağlar.

(5) Mezuniyet tarihi, Yönetim Kurulunun mezuniyete karar verdiği tarihtir.
(6) Yönetim Kurulunun mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine bildirilmesini taki-

ben öğrenciye diploması verilir.
(7) Diploma, öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir, diploma teslim edilirken öğren-

ciye yemin ettirilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda öğrencinin noter tasdikli vekâletna-
mesine sahip birinci derece yakınlarına da verilebilir.

(8) Diploma tarihi, diplomanın düzenlendiği tarihtir.
(9) Diplomalar Müdür tarafından imzalanır. Arka yüzünde Öğrenci İşleri Birim Sorum-

lusunun parafı bulunur.
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(10) Öğrencinin talep etmesi halinde, mezuniyet kararının öğrenci işleri birimine bil-
dirildiği gün, diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi hazırlanır ve öğrenciye
verilir.

Kayıt dondurma ve izin
MADDE 32 – (1) Öğrencinin, Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli bir nedeni ol-

ması durumunda kaydı dondurulabilir.
(2) Hastalık, tabii afetler, yurt dışı öğrenim, askerlik tecilinin kaldırılarak askere alınma

gibi önceden bilinmeyen nedenlerle ve öğrencinin isteği üzerine Yönetim Kurulu kararı ile öğ-
renciye bir defada en çok iki yarıyıl izin verilebilir; ancak, bu süre tüm öğretim süresi için ön
lisans öğretiminde iki yarıyılı aşamaz.

(3) Öğrenci kayıt dondurma isteğini yazılı olarak Müdürlüğe yapar.
(4) Kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenci, dilekçesine kayıt dondurma nedenine

göre; sağlık raporu, askerlik belgesi, mülki amirden alınacak afet belgesi, yurt dışında öğrenim
göreceğine dair belgeleri ekler.

(5) Yönetim Kurulu kararı ile kayıt dondurulur. Yönetim Kurulu kararında öğrencinin
kesin kayıt dondurma süresi belirtilir.

(6) Kayıt donduran öğrenci, bu süre içinde öğrenim faaliyetlerine katılamaz, döneminin
ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(7) Kayıt dondurmayı gerekli kılan zorlayıcı bir sebebin yarıyıl içinde meydana gelmesi
hâlinde öğrenci, o yarıyılın başından itibaren kaydını dondurmuş sayılır.

(8) Kayıt dondurma isteğinde bulunan öğrenci mali yükümlülüklerini yerine getirmek
zorundadır. Mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencinin kaydı dondurulamaz.

(9) Kayıt dondurulan süre öğretim süresinden sayılmaz.
(10) Öğrenciler eğitim öğretimleri süresince en fazla bir kez kayıt dondurma işlemi

gerçekleştirebilir.
Kayıt silme
MADDE 33 – (1) Kayıt sildirme talebi yazılı olarak Öğrenci İşleri Birimine yapılır.
(2) Kayıt silme kararı Yönetim Kurulu tarafından alınır.
(3) Kayıt silen öğrenciler, geçmişe ve içinde bulunulan yarıyıla ilişkin mali yükümlü-

lüklerini yerine getirmek zorundadır.
(4) Kayıt sildirme müracaatı, mali yükümlülüğün yerine getirilmiş olması koşuluyla

bizzat öğrencinin kendisi veya öğrencinin belirlediği vekilleri tarafından yazılı olarak yapılır.
(5) İki yarıyıl üst üste kayıt yaptırmayan öğrenci, bu süreyi izleyen üçüncü yarıyılda

da kayıt yaptırmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararı ile kaydı silinebilir.
(6) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Ku-

rumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma
cezası alan öğrencinin kaydı silinir.

İlişik kesme
MADDE 34 – (1) Meslek Yüksekokulundan kaydı silinen öğrencilerin ilişik kesme iş-

lemi, usul ve esasları Müdürlük tarafından belirlenen ilişik kesme işlemine uygun olarak yapılır.
(2) Kaydı silinen öğrenci, ilişik kesme işlemini tamamladığında talebi doğrultusunda

dosyasındaki lise diploması kendisine iade edilir.
(3) Meslek Yüksekokulu ile ilişik kesen öğrenci, ÖSYM tarafından yeniden Meslek

Yüksekokuluna yerleştirilmediği takdirde Meslek Yüksekokuluna yeniden kayıt yaptıramaz.
(4) İlişik kesme posta yoluyla yapılmaz. Öğrencinin bizzat müracaatı gerekir. Ancak

özel hallerde, mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması koşuluyla ilişik kesme yetkisini
taşıyan noter onaylı vekâletname ile yetkilendirilen kişi tarafından ilişik kesilebilir.
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ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin
MADDE 35 – (1) Meslek Yüksekokulunda öğrencilerin disiplin işleri, Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.
(2) Yönetim Kurulu aynı zamanda disiplin kurulu sıfatıyla görev yapar.
Giyim ve genel görünüş
MADDE 36 – (1) Öğrenciler, eğitim öğretim ve staj süresince giyim ve genel görünüş

konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır.
Tebligat ve adres bildirme
MADDE 37 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Meslek Yüksekokuluna kayıt işlemi

sırasında bildirdiği adrese, kargo veya posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak su-
retiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Meslek Yüksekokulu kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren
öğrenciler ile adres değişikliğini öğrenci işleri birimine yazılı olarak bildirmeyen öğrencilerin,
Meslek Yüksekokulu kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Meslek Yüksekokulu internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve
ilanlar tebligat niteliği taşır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâller
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 39 – (1) 2/7/2010 tarihli ve 27629 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Avrupa

Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürü

yürütür.
—— • ——

GENELGE

Başbakanlıktan:
Konu : Cazibe Merkezleri Programı

Yönlendirme Komitesi Başkanlığı

GENELGE
2017/1
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TEBLİĞLER

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA

DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA
USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/2)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 16/4/2003 tarihli ve 4848 sayılı Kültür ve Turizm

Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde, turizm sektörünün uluslararası
rekabet gücünün korunmasını teminen, havayolu ile ülkemize turist getiren (A) grubu seyahat
acentalarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destekten en az 100 yolcusu bulunan bir uçak

ile;
a) Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-Bodrum, İzmir

Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman Demirel, Eski-
şehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz
(charter),

b) İran’dan (a) bendinde belirtilen havalimanlarına ulaşmak üzere Türkiye’deki diğer
havalimanları üzerinden gerçekleştirilen kapalı grup,

uçak seferi ile ülkemize tek başına veya birlikte turist getiren seyahat acentaları yarar-
landırılır.

(2) İçerisinde en az 100 yolcu ile tarifesiz (charter) sefer yapan bir uçağın, yolcularını
bu Tebliğde belirtilen havalimanlarından farklı ikisine indirmesi halinde de desteklemeden ya-
rarlandırılır.

(3) Seyahat acentasının bir uçakta getirdiği toplam yolcu sayısının, 4 üncü maddede
tanımlanan grup sayısından az olması halinde destekten yararlandırılmaz.

(4) Turist getirme niteliği taşımayan hac, umre ve benzeri organizasyonlarla gerçekleş-
tirilen uçak seferleri bu destek kapsamı dışındadır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 12/12/2016 tarihli ve 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararıyla yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek
Sağlanması Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü),
b) Grup: Bir uçakta, en az 11 kişiden oluşan aynı seyahat acentasına ait turist toplulu-

ğunu,
c) Havalimanı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler

Muhafaza Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,
ç) Havalimanları: Antalya Gazipaşa-Alanya, Antalya, Muğla Dalaman, Muğla Milas-

Bodrum, İzmir Adnan Menderes, Kütahya Zafer, Trabzon, Denizli Çardak, Isparta Süleyman
Demirel, Eskişehir Hasan Polatkan, Ordu Giresun ve Samsun Çarşamba havalimanlarını,

d) Havalimanı Müdürlüğü: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün havalimanlarındaki müdürlüklerini,

e) Havayolu firması: Havalimanları arasında tarifeli ve tarifesiz uçak seferleri ile yolcu
taşımacılığı yapan işletmeyi,

f) İniş saati: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre uça-
ğın destekleme kapsamındaki havalimanına iniş yaptığı saati,
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g) Seyahat Acentası: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren (A) grubu işletme belgeli seyahat
acentasını,

ğ) Sezon: Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü ile biten süreyi,
h) Tarifeli uçak seferi: Kalkış saatleri ve ücretleri önceden ilan edilen, herkesin kulla-

nımına açık S110 uçuş koduyla belli bir düzende yapılan seferleri,
ı) Tarifesiz (charter) uçak seferi: Belirli bir düzene bağlı kalmadan tarifeli seferler dı-

şında N210 ve N211 uçuş koduyla yapılan seferleri,
i) Tarifesiz (charter) ortak uçuş: İçerisinde birden fazla seyahat acentası yolcusunun

bulunduğu uçak seferi,
j) Tarifesiz (charter) tam uçuş: İçerisindeki tüm yolcuların yalnızca bir seyahat acenta-

sına ait olduğu uçak seferi,
k) Tur operatörü: Ülkemize turist gönderen, yurt dışında yerleşik ticari işletmeyi,
l) Turistik uçak seferi: Bu Tebliğ kapsamındaki havalimanlarına, seyahat acentaları ta-

rafından tek başına veya diğer seyahat acentaları ile birlikte içerisinde en az 100 yolcusu bu-
lunan bir uçak ile gerçekleştirilen tarifeli ve tarifesiz (charter) seferi,

m) Yaz sezonu: Nisan ayının birinci günü başlayıp Ekim ayının son günü ile biten süreyi,
ifade eder.
Destek verilecek dönem ve ödeme miktarı
MADDE 5 – (1) 1/1/2017 saat 00.00 (dahil) – 31/12/2017 saat 23.59 (dahil) arasında

iniş saatleri esas alınarak, 2 nci maddede belirtildiği şekilde tarifeli ve tarifesiz (charter) turistik
uçak seferleriyle turist getiren seyahat acentalarına uçak seferi başına 6.000 ABD Doları destek
sağlanır.

(2) 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip uçaklarla yapılan tarifesiz (charter) uçak
seferlerinde en az 150 yolcu getirmek kaydıyla, birinci fıkrada yer alan destek tutarı %30 ora-
nında artırılarak uygulanır.

(3) Bir uçakta, bir veya birden fazla seyahat acentası tarafından getirilen turistin bu-
lunması halinde, her bir seyahat acentasına verilecek destek tutarı, o seyahat acentasının getir-
diği yolcuların uçaktaki toplam yolculara oranı esas alınarak hesaplanır.

(4) Belirtilen dönemler içerisinde yolcuları tek bir seyahat acentası tarafından getirilen
seferlere ilişkin talepler öncelikle sonuçlandırılır.

Başvuru süresi
MADDE 6 – (1) Seyahat acentaları;
a) 1/1/2017-31/1/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/5/2017,
b) 1/2/2017-28/2/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/5/2017,
c) 1/3/2017-31/3/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/6/2017,
ç) 1/4/2017-30/4/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/7/2017,
d) 1/5/2017-31/5/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/8/2017,
e) 1/6/2017-30/6/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/10/2017,
f) 1/7/2017-31/7/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/10/2017,
g) 1/8/2017-31/8/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 30/11/2017,
ğ) 1/9/2017-30/9/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/1/2018,
h) 1/10/2017-31/10/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2018,
ı) 1/11/2017-30/11/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2018,
i) 1/12/2017-31/12/2017 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/4/2018,
tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık evrak kaydına giriş yapacak şekilde başvuruda

bulunmak zorundadır.
(2) Seyahat acentalarının birinci fıkrada belirtilen süreler dışında yapacakları destekle-

me başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
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Başvuruda istenilecek belgeler
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanan destekten yararlanabilmek için aşa-

ğıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvuruda bulunulur:
a) Başvuru dilekçesi (Ek-1).
b) Seyahat acentası ile tur operatörü arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin yeminli

tercüman onaylı tercümesi.
c) Tur operatörü ile havayolu firması arasındaki sözleşme örneği ve sözleşmenin ye-

minli tercüman onaylı tercümesi.
ç) Uçuş beyan formları (Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5 ve Ek-6).
d) Tarifesiz uçuşlarda aylık hakediş çizelgeleri (Ek-7 ve Ek-8).
e) Taahhütname (Ek-9).
f) Turizm desteği başvurusu bilgi formu (Ek-10).
g) Temsil ve ilzama yetkili kişinin imza sirküleri aslı veya noter onaylı sureti.
ğ) Bakanlık tarafından gerekli görülmesi halinde talep edilecek diğer bilgi ve belgeler.
(2) Seyahat acentası ile tur operatörü ve tur operatörü ile havayolu firması arasındaki

sözleşmeler, sezon, yaz sezonu veya uçuş tarihlerini kapsayacak nitelikte olur.
(3) Seyahat acentası başvuru yapacağı ilk dönemde, birinci fıkrada belirtilen belgelerin

tamamını dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu belgelerde değişiklik veya ilave olmaması
halinde, sonraki dönemlerde yalnızca o aya ait uçuş beyan formu ve hakediş çizelgesinin baş-
vuru dosyasında bulunması yeterli olur.

(4) Seyahat acentalarının, tarifesiz tam uçuşlar, tarifesiz ortak uçuşlar ve tarifeli uçuşlar
ile ilgili başvuruları Bakanlığa ayrı dosyalar halinde yapılır. Aynı başvuru dosyası içerisinde
birbirinden farklı kategoride veya döneme ait uçuş beyanının olması halinde dosya, 8 inci mad-
denin ikinci fıkrası kapsamında iade edilir.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 8 – (1) 6 ncı maddede belirtilen süreler içerisinde seyahat acentaları tarafından

destekleme ödemesinden yararlanmak amacıyla oluşturulan başvuru dosyası Bakanlığa teslim
edilir.

(2) Bakanlık tarafından yapılan incelemede, başvurunun usulüne uygun yapılmadığının
tespit edilmesi halinde ilgili dosya gerekli düzeltmenin 30 gün içerisinde yapılması amacıyla
gerekçeleri belirtilerek seyahat acentasına iade edilir. Belirtilen süre içerisinde usulüne uygun
yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru dosyasında, bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerden eksiklik tespit edil-
mesi halinde Bakanlık, eksikliğin 30 gün içerisinde tamamlanması amacıyla seyahat acentasına
yazılı bildirimde bulunur. Belirtilen süre içerisinde tamamlanmayan eksiklik, başvuru dosya-
sının değerlendirilmesinde dikkate alınmaz veya eksikliğin niteliğine göre dosya işlemden kal-
dırılarak seyahat acentasına iade edilir.

(4) Bakanlık incelemesi sonucunda, seyahat acentalarının yolcu sayılarına ilişkin be-
yanlarında tutarsızlık tespit edilmesi halinde, o uçağa ilişkin beyanda bulunan seyahat acenta-
larına bu durumun düzeltilmesi için yazılı bildirimde bulunulur. Söz konusu tutarsızlığa ilişkin
düzeltmenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması veya tutarsızlığın devam etmesi halinde o
uçağa ait talep değerlendirmeye alınmaz.

(5) Tarifeli ve tarifesiz ortak uçuşlara ilişkin ödemelerde herhangi bir karışıklığa mey-
dan verilmemesi amacıyla destek başvuruları, o aya ait başvuru süresinin bitiminden itibaren
değerlendirilir.

(6) Bakanlık ihtiyaç görmesi halinde, destekleme ödemelerinin değerlendirilmesinde
kullanılmak üzere havayolu firmalarından ve ilgili kurumlardan destekleme dönemini kapsayan
uçuşlara ilişkin bilgileri isteyebilir.
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Ödemelere ilişkin usul ve esaslar
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sağlanacak desteğe ilişkin ödemeler Bakanlık

bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.
(2) Destekleme ödemeleri, turistik seferin gerçekleştirildiği ayı takip eden ayın ilk iş

günü Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan
döviz alış kurları esas alınarak ABD Doları karşılığı Türk Lirası cinsinden yapılır.

(3) Seyahat acentası, başvuru dosyasının incelenmesini müteakiben Maliye Bakanlı-
ğından ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak borcu bulunup bulunmadığına ya da borç
yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgeyi Ba-
kanlığa ibraz eder.

(4) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alı-
nan yazılardan, destek ödemesi yapılacak seyahat acentasının borcunun bulunduğunun tespit
edilmesi halinde Bakanlık tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ödenecek hakediş tutarının, borçların tamamını karşılaması halinde, her iki kuruma
ilgili tutar gönderilir. Bakiye varsa başvuru sahibi seyahat acentasına ödeme yapılır. Destek
başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde, borç duru-
munu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma
dağıtım yapılarak gönderilir. Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi se-
yahat acentasına gönderilir.

c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden önce her iki kurumdan birisi tarafından haciz konul-
muşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gön-
derilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde, ilk haczi koyan kuru-
mun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.
Destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı başvuru sahibi seyahat acentasına gönderilir.

(5) Desteklere ilişkin yapılacak ödemeler, desteklenen seyahat acenta sayısı, uçuş ve
yolcu sayısıyla ilgili bilgileri içeren gerçekleşme raporu aylık olarak Maliye Bakanlığına bil-
dirilir.

Denetim ve haksız ödemelerin geri alınması
MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge

verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde, geri alma işlemi için 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Bu Tebliğ ile belirlenen destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit
edilen seyahat acentaları ile idari hata sonucu yapılan fazla ödemeyi iade etmeyen seyahat
acentalarının işlemleri resen durdurulur ve destekten yararlandırılmaz. Ayrıca bu seyahat acen-
taları hakkında ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Bu Tebliğin uygulanmasına ilişkin işlem tesis eden birimler, kendilerine ibraz edilen
belgelerin kontrolü ile kendi hazırladıkları veya onayladıkları belgelerden sorumludur. Bu yü-
kümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile haksız yere ödemelerden
yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar
hakkında cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.

(4) Bakanlık, destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya, des-
teklenecek seyahat acentalarına ilişkin kriterleri belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihti-
lafları haklı ve mücbir sebep halleri de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 11)

MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma
Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1.) bölümünün üçüncü paragrafının (b)
bendinde yer alan “ – Bankalar,” satırından sonra gelmek üzere “ – Büyükşehir belediyelerinin
su ve kanalizasyon idareleri,” satırı eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra
gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan
veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini
ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tev-
kifat uygulanmayacaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.4.3.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar ek-
lenmiştir.

“Diğer taraftan fazla veya yersiz tevkif edilen KDV’nin alıcı tarafından beyan edilip
ödenmiş olması halinde, alıcı ve satıcının yazılı talebi üzerine, alıcıya fazla veya yersiz ödenen
KDV’nin iade edilmemesi kaydıyla, fazla veya yersiz tevkif edilen vergiye göre satıcının yap-
mış olduğu beyana ve bu beyana istinaden kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iadeye
ilişkin herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, fazla veya yersiz
KDV tevkif edildiğinin, satıcıya KDV iadesi yapılmadan önce anlaşılması halinde, fazla veya
yersiz tevkifata ilişkin satıcıya KDV iadesi yapılmaz. Bu durumda işlemlerin tevkifat uygu-
lanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir.

Örnek: (A) Ltd. Şti. KDV mükellefi olmakla birlikte, belirlenmiş alıcılar kapsamında
değildir. (A) Ltd. Şti. fabrika binasını inşaat taahhüt hizmeti almak suretiyle (B) İnşaat A.Ş.’ne
yaptırmış olup, (A) Ltd. Şti. tevkifata tabi olmadığı halde bu işlem nedeniyle hesaplanan 400
TL KDV üzerinden (2/10) oranına tekabül eden 80 TL KDV’yi tevkif ederek 2 No.lu KDV
Beyannamesi ile beyan etmiş ve ödemiştir. (B) İnşaat A.Ş. ise hesaplanan KDV’nin tevkif edil-
meyen 320 TL’lik kısmını 1 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş ve tevkif edilen 80 TL
KDV’nin 50 TL’sini iade almıştır. Ancak bu işlemle ilgili olarak tevkifat yapılmaması gerek-
tiğinin sonradan anlaşılması durumunda, (A) Ltd. Şti. ile (B) İnşaat A.Ş.’nin talep etmeleri ha-
linde, (B) İnşaat A.Ş.’nin KDV Beyannamesinde ve almış olduğu KDV iadesinde herhangi bir
düzeltme yapılmayacaktır. Ayrıca (A) Ltd. Şti.’ne fazla ve yersiz tevkif ederek ödediği KDV’ye
ilişkin herhangi bir KDV iadesi yapılmayacaktır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün sekizinci ve onuncu paragrafları
sırasıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu ile yerine ge-
tirilir.”

“5.000 TL ve üzerindeki mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu veya YMM ra-
poruna göre yerine getirilir. İadenin YMM raporu ile talep edilmesi ve bu iadenin 5.000 TL’yi
aşan kısmı için teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat,
YMM raporu sonucuna göre çözülür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin (II/A-3.3.) bölümünün birinci paragrafının sonuna aşağıdaki
cümleler eklenmiştir.

“Bu belgenin alınamadığı durumlarda, istisna kapsamında işlemi beyan eden mükellefin ilgili
ülkede kendisine verilen roaming hizmetine KDV uygulanmadığını tevsik eden fatura örneği
de bu belgenin yerine geçer. Ancak, bu şekilde tevsik edilmiş olsa dahi ilgili ülkede karşılıklılık
uygulanmadığının tespit edilmesi halinde, daha önce hesaplanmayan KDV ve buna ilişkin ceza
ve faizlerin mükelleften aranacağı tabiidir.”
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MADDE 6 – Aynı Tebliğin (II/A-8.9.) bölümünün birinci paragrafı aşağıda yer alan
ilk paragraftaki şekilde değiştirilmiş, aşağıda yer alan diğer paragraflar aynı bölüme sırasıyla
ikinci ve üçüncü paragraf olarak eklenmiştir.

“3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara
iade edilecek katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre he-
saplanan vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin dü-
şülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.”

“İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek
faturada KDV hesaplanmaz. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun
(11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine
matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır." ifadesi yazılır.
Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer ve-
rilir.

İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aley-
hine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta
meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen deği-
şikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar)
ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşüleceği tabiidir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin (II/A-9.1.) bölümünün son paragrafının birinci cümlesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Öte yandan, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında teslimde bulunan DİİB
sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların
üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki
farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin (II/F-4.9.) bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler ile Bu Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri
3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetler ile

serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den müs-
tesnadır.

Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile ser-
best bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç
amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest böl-
geden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV’ye tabidir.

Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının
taşınması işi KDV’den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak
malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da
istisna kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine yapılacak ta-
şıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV’ye tabi
olacaktır.

Örnek 1: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) firmasına serbest bölgeye gelinerek
makine bakım-onarım hizmeti verilmesi 3065 sayılı Kanunun (17/4-ı) maddesi kapsamında
KDV’den istisna iken, (A) firmasının serbest bölge dışından araç kiralaması KDV’ye tabi bu-
lunmaktadır.

Örnek 2: Serbest bölgede faaliyet gösteren (A) A.Ş., serbest bölgede üreteceği mallara
ilişkin yurtiçinden satın aldığı hammaddeleri (B) Nakliyat Ltd. Şti.’ne taşıttırmıştır. (A) A.Ş.
bu hammaddeleri kullanarak ürettiği malların bir kısmını ihraç etmiş, ihraç edilen malların li-
mana kadar taşınması işini de yine (B) Nakliyat Ltd. Şti.’ne yaptırmıştır. Ürettiği malların kalan
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kısmını da yurtiçine satmış ve söz konusu malları (D) Nakliyat A.Ş.’ne taşıttırmıştır. Bu du-
rumda, (B) Nakliyat Ltd. Şti. tarafından yapılan taşıma işleri KDV’den istisna olacak, (D) Nak-
liyat A.Ş. tarafından yapılan taşıma işi ise ihraç amaçlı yük taşıma işi olmadığından KDV’ye
tabi olacaktır.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (III/B-2.1.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan “Ka-
nunu51”, “Kanun52” ve “Kanununun53” ibareleri sırasıyla “Kanunu”, “Kanun” ve “Kanununun”
olarak değiştirilmiş ve aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“3065 sayılı Kanunun (10/a) maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın
teslimi veya hizmetin yapılması; (10/b) maddesinde, malın tesliminden veya hizmetin yapıl-
masından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen mik-
tarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran
olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde, faturada gösterilen miktarla sınırlı
olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi anında vergiyi doğuran olay meydana
geleceğinden bu faturada gösterilen KDV’nin beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Konutun
fiilen teslim edildiği tarih ile faturanın düzenlendiği tarihte konuta ilişkin geçerli olan KDV
oranlarının farklı olması durumunda, faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan KDV oranı
esas alınacaktır. Dolayısıyla faturanın düzenlendiği tarihte geçerli olan oran esas alınarak he-
saplanan KDV’de, konutun fiilen teslim edildiği tarihte geçerli olan KDV oranına göre herhangi
bir düzeltme yapılmayacaktır.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.2.) bölümünün altıncı paragrafının birinci cüm-
lesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin (III/B-3.1.3.1.) bölümüne ilişkin “Örnek 1”de yer alan
“mobilya,” ibaresinden sonra gelmek üzere “perde, avize,” ibaresi, “Örnek 1”in sonuna ise
aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Diğer taraftan 150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon,
duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi
eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebilecektir.”

MADDE 12 – Aynı Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan
“mahsup talepleri” ibaresi “mahsuben iade talepleri YMM raporu,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan
“doğalgaz borçlarına” ibaresi “doğalgaz borçları ile organize sanayi bölgelerinden temin et-
tikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borç-
larına” şeklinde değiştirilmiş olup, aynı bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının mükelleflerin organize
sanayi bölgelerinden temin ettikleri elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım
payları ve aidatlara ilişkin borçlarına mahsubu da yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçeve-
sinde yerine getirilir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin (III/B-3.3.) bölümünün yedinci paragrafı yürürlükten kal-
dırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin (III/B-3.4.1.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar ek-
lenmiştir.

“Aynı işlem dolayısıyla, tevkifat ve indirimli oran uygulamaları nedeniyle KDV iade
alacağı doğmuşsa, öncelikle tevkifattan doğan KDV alacağı iade edilir. Buna göre, indirimli
orana tabi olup tevkifat uygulanan işlemlerden doğan KDV iade talepleri, bu Tebliğin (I/C-
2.1.5.) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilir.

Diğer taraftan indirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade tutarının hesaplanma-
sına ilişkin tablonun “Hesaplanan KDV” sütununa, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin
tamamı (tevkif edilen tutar dahil) yazılır.
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Örnek: (A) firması, dokumacı (B) firmasına 100.000 TL’lik tiftik teslim etmiştir. İn-
dirimli orana tabi (%8) bu teslimde hesaplanan KDV (100.000x0,08=) 8.000 TL olup söz ko-
nusu teslim aynı zamanda (9/10) oranında tevkifata tabidir. (A) firmasının hem tevkifata tabi
hem de indirimli orana tabi bu işleminde, tevkifata tabi tutulan (8.000x0,90=) 7.200 TL
KDV’nin tevkifata ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iadesi talep edilecektir. (A) firmasının
indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade talep etmesi durumunda ise, hesaplama tablosunun
hesaplanan KDV sütununa, hesaplanan KDV’nin kısmi tevkifat uygulanmadan önceki tutarı
olan 8.000 TL yazılacaktır.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin (III/B-3.4.7.) bölümünden sonra gelmek üzere başlığıyla
birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“3.4.8. Vergi İnceleme Raporuna Göre Mahsuben İade
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacağının, vergi inceleme raporuna göre

Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunun talep edilmesi halinde, mah-
sup işlemi vergi inceleme raporu dışında kalan diğer belgelerin tamamlanmış olması şartıyla
standart iade talep dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla teminat aranmadan ya-
pılır. Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmemiş olması kaydıyla
mahsuben iade talep edilen borcun vade tarihinden vergi inceleme raporunun vergi dairesi ka-
yıtlarına intikal ettiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplanmaz.”

MADDE 17 – Aynı Tebliğin (III/B-3.6.) bölümünde yer alan Tabloların (Tablo 1, Tablo
2 ve Tablo 3) altıncı sütunlarında yer alan “ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADE EDİLEBİLİR
KDV TUTARI” ibaresi “ÖNCEKİ DÖNEM SONU İADEYE ESAS KDV TUTARI” olarak
değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Tebliğin (III/C-5.6.) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraflar ek-
lenmiştir.

“Diğer taraftan, düzenlenen faturanın alıcı tarafından dava konusu yapılması nedeniyle
ilgili takvim yılında indirim konusu yapılamayan KDV, davanın sonuçlandığı yıl içinde alıcı
tarafından kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla indirim konusu yapılabilir.

Sorumlu sıfatıyla KDV beyanının hiç yapılmadığının veya eksik yapıldığının tespiti
üzerine veya mükellefin kanuni süresinden sonra sorumlu sıfatıyla verdiği beyanname üzerine
bu vergilerin tarh edilmesi halinde, tarh edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmesi ve ödemenin
gerçekleştiği takvim yılı aşılmaması şartıyla, ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması müm-
kündür.

KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından
en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden
ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı ta-
rafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla in-
dirim konusu yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Tebliğin (IV/A-1.5.) bölümünün birinci paragrafı yürürlükten kal-
dırılmış, ikinci paragrafının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“DİİB kapsamında KDV ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından satın aldığı girdileri kullanarak
ürettiği malı 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı olarak teslim eden
bir mükellefin iade alacağı KDV tutarı, ihraç kayıtlı teslim bedeli ile DİİB kapsamında aldığı
girdilerin bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”

MADDE 20 – Aynı Tebliğin (IV/A-4.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek
üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“YMM raporu ile iade talebinde bulunan mükelleflerin teminat karşılığı aldıkları iadeye
ilişkin olarak;
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- İadenin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde bu iade ile ilgili olarak YMM raporu
ibraz edilmemesi ve ek süre talebinde bulunulmaması,

- Ek süre talebinin uygun bulunmaması,
- Altı aylık ek süre içinde de YMM raporunun ibraz edilmemesi
durumlarında, teminat karşılığı yapılan iade incelemeye sevk edilir ve teminat vergi in-

celeme raporu sonucuna göre çözülür.”
MADDE 21 – Aynı Tebliğin (IV/A-5.) bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki

bölüm eklenmiştir.
“5.6. Artırımlı Teminat Uygulaması
İade taleplerinin yerine getirilmesi bakımından özel esaslara tabi olanlar hariç olmak

üzere, mükelleflerin Tebliğin (IV/A-3) bölümünde belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibarıyla
YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilen nakden iadelerinde, iade talep dilekçesi ile
Tebliğin ilgili bölümlerinde iade taleplerine ilişkin aranan belgelerin (YMM KDV İadesi Tasdik
Raporu hariç) tamamlanması sonrasında, nakden iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında
(İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi ha-
linde, iade işlemi beş iş günü içinde gerçekleştirilir. İadeye ilişkin YMM raporunun iadenin
yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde verilmemesi halinde, iade talebi sürenin sonunda ive-
dilikle incelemeye sevk edilir.

İadeye ilişkin YMM raporunun ibraz edilmesi halinde, KDVİRA, YMM raporuna iliş-
kin kontroller ile vergi dairesince yapılması gereken diğer kontroller iki ay içerisinde tamam-
lanır. İade hakkı doğuran işlem bazında yapılan bu kontroller sonucunda herhangi bir
eksiklik/olumsuzluk tespit edilmemesi halinde, YMM raporunun ibraz edildiği tarihten itibaren
en geç iki ay içinde teminat mektubu mükellefe iade edilir.

Ancak yapılan kontroller sonucunda eksiklik/olumsuzluk tespit edilmesi halinde, bu
eksikliğin/olumsuzluğun giderilmesi için mükellefe 30 günlük süre verilir. Süresinde eksiklik-
leri/olumsuzlukları gidermeyen mükellefe 30 günlük ek süre verilir. Mükellefe verilen bu sü-
reler, teminat mektuplarının iade edilmesine ilişkin iki aylık sürenin hesabında dikkate alınmaz.
Bu süreler içinde eksikliklerin/olumsuzlukların giderilmemesi halinde haksız iade edilen tutar,
gecikme faizi ve vergi ziyaı cezası ile birlikte mükelleften aranır.”

MADDE 22 – Aynı Tebliğin (IV/A-6.) bölümünün;
a) Birinci paragrafında (iii) sırasından sonra gelmek üzere aşağıdaki sıra eklenmiş,
“iv. Teminat veya YMM raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin

yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde
düzeltilmemesi”

b) İkinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Yukarıda dördüncü sıra kapsamında, iade talebinin incelemeye sevki Gelir İdaresi Baş-

kanlığı veya Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar tarafından yapılabilir. İncelemeye sevk,
ancak öncesinde vergi dairelerince mükellefin iade dosyasındaki eksikliklerin/olumsuzlukların
YMM veya mükellef tarafından düzelttirilmesine ilişkin yazının yazılması ve belirtilen sürede
YMM veya mükellef tarafından gerekli düzeltmelerin mevzuata uygun şekilde yapılmaması
veya olumsuzluğun giderilmemesi halinde mümkündür. Bu kapsamda incelemeye sevk edilen
iade talepleri, iadesi talep edilen tutarın %120’si oranında banka teminat mektubu verilmesi
halinde yerine getirilir, teminat vergi inceleme raporuna göre çözülür.”

MADDE 23 – Aynı Tebliğin (IV/E-1.3.) bölümünün dördüncü paragrafında yer alan
“(IV/E/3.4), (IV/E/3.5),” ibaresi “(IV/E/3.2), (IV/E/3.3),” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Tebliğin (IV/E-2.2.) bölümünün ikinci paragrafındaki “(IV/E/3.4),
(IV/E/3.5),” ibaresi “(IV/E/3.2), (IV/E/3.3),” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 26 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih : 14/02/2017

Karar No : 2017/ÖİB-K-32

Konu : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına ka-

yıtlı; Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Ahubaba Mahallesi, 116 ada, 9 no.lu parseldeki 20.015,24 m2

yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekilerin (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleşti-

rilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan

ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu Taşınmaz’ın, özelleştirme ihalesinde 220.000.- (İkiyüzyirmibin) Türk Li-

rası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Hamdi GÜN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satıl-

masına, Ahmet Hamdi GÜN’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlü-

lükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 215.000.- (İki-

yüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yeşilırmak Hazır Beton Kum Çakıl Eleme

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yeşilırmak Hazır Beton

Kum Çakıl Eleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya

diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine,

200.000.- (İkiyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Kadir DEMİR’e İhale Şartnamesi

çerçevesinde satılmasına, Kadir DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer

yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve

ihalenin iptaline” dair verilen Kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartname-

sindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine 

karar verilmiştir.

—— • ——
KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7231 Karar Tarihi: 10/02/2017

Kurul Başkanlığının 09.02.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 08.02.2017

tarih ve 43890421-110.01.01[128.2]-E.2708 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Bebek Varlık Yönetim A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda

iptal edilmesine,

- Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin

6 ncı maddesinin (6) numaralı fıkrasında yer alan, verilen faaliyet izinlerinin Resmî Gazete’de

yayımlanacağı hükmüne istinaden, işbu Kararın da Resmî Gazete’de yayımlanmasına

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

YARGI İLÂNLARI 
Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/331 
Karar No : 2016/516 
Karşılıksız Yararlanma, Karşılıksız Yararlanma, Karşılıksız Yararlanma, Karşılıksız 

Yararlanma suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 12/07/2016 tarihli 
ilamı ile 163/3, 163/3, 163/3, 163/3 maddesi gereğince İNFAZ SÜRESİNCE KAMU 
HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), VELAYET HAK. VESAYET VEYA 
KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 1 YIL 15 GÜN HAPİS cezası ile 
cezalandırılan Ferhat ve Nazmiye oğlu, 01/06/1973 doğumlu, Malatya, Battalgazi, Hacıabdi 
Mah/köy nüfusuna kayıtlı MURAT AK tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri 
tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup, İlan olunur. 425 

—— • —— 
İzmir 21. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
Esas No : 2013/462 
Karar No : 2016/391 
Karar Tarihi : 21/04/2016 
Sanık : TAĞI MURAT DEMİREL 
T.C. Kimlik No : 39424847304 
Baba Adı : TAHSİN 
Ana Adı : GÜLÇEHRE 
Doğum Tarihi : 26/04/1984 
Doğum Yeri : IĞDIR 
N.Kayıtlı Olduğu Yer : IĞDIR/KARAKOYUNLU/ŞIRACI MAH. 
Suç : DOLANDIRICILIK 
Suç Tarihi : 19/12/2012 
Verilen Ceza : Dolandırıcılık Suçundan 5237 sayılı TCK.'nun 157/1. uyarınca  

1 Yıl, TCK.'nun 52/2. maddesi gereğince 1.000 TL. Adli Para 
Cezasıyla MAHKUMİYETİNE karar verildi. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı ve gerekçeli 
karar tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi gereğince 
mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete’de ilan yoluyla tebliği, aynı Kanunun 31. Maddesi 
uyarınca ilan yapılan Resmi Gazete’nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış 
sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük temyiz süresi 
içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde 
dosyanın temyiz incelemesi için Yargıtay ilgili Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay 
C.Başsavcılığına gönderileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 424 
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Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanlığından: 
ESAS NO : 2016/10705 
SUÇ : Resmi belgede sahtecilik 
SUÇ TARİHİ : 17/02/2009 
SANIK : İkram GÖZCÜ: 11317578496 T.C. Kimlik numaralı, Ali ve Zahide 

oğlu, Adilcevaz - 31.03.1978 doğumlu, Ağrı İli Patnos İlçesi Esenbel 
Mahallesi/Köyü Cilt No: 51, Hane No: 43, BSN: 6'da nüfusa kayıtlı, 
Boğaziçi Mahallesi 1062. Sokak No: 12A/A Mamak/ANKARA 
adresinde oturur. 

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 
verilen 29.04.2014 gün ve 2013/1269 Esas - 2014/506 Karar sayılı hükmün sanık tarafından 
temyiz edilmesi üzerine 4778 sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen 
son fıkrası hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği 
gerektiğinden Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri 
gereğince ilanın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
sanığın mahkumiyetine dair kurulan hükmün BOZULMASI isteyen 23.11.2016 gün ve 
11/2016/373273 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 

 1321/1-1 
—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Kıyıcık/Of/TRABZON 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 10.600.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 9’uncu Maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir.  

Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğü Kıyıcık/Of/TRABZON 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28.02.2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Eskipazar Çay 
Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu Kıyıcık/Of adresinde bulunacak şekilde 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 - Alternatif mektuplar kabul edilemez. 
6 - Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine 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 sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6 sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Eskipazar Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya 
kısmen yapıp yapmamakla serbesttir. 

 1363/1-1 
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YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İŞİ YAPTIRILACAKTIR 
Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
İhale Tarihi : 28.02.2017 - 14:00 
İKN : 2017/40953 
1 - Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğümüz tarafından toplam 12.500.000 Kg. Yaş Çay 

Yükleme ve Nakliye işi %20 artar - azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmenliğimizin 
9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yaptırılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Adres: Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü/Selimiye Köyü Merkez/Rize adresinden temin 
edilebilir. 

3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 
hazırlayacakları Teklif Mektuplarını en geç 28/02/2017 Salı günü saat 14.00’e kadar Selimiye 
Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Selimiye Köyü/Merkez/Rize adresinde bulunacak şekilde 
elden vermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır. 

4 - Posta yoluyla gönderilenler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
5 - İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici 

teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 
oranında alınır. 

8 - İstekliler bu ihalede yükleme ve nakliye işine tek teklif vereceklerdir. (Kısmi teklife 
kapalıdır ) 

9 - İhaIe Selimiye Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu 

İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve ihale Yönetmenliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 871/1-1 

—— • —— 
YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

ÇAYKUR Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden: 
 Ardeşen/RİZE 
1 - Müdürlüğümüz tarafından 30.200.000 Kg.yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi 

%20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi 
kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.  

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 TL. bedelle banka dekontu 
karşılığında Ziraat Bankası Ardeşen Şubesi IBAN TR25 0001 0004 7329 3289 8760 27 nolu 
hesaba İsim ve ne için yatırıldığı yazılarak temin edilebilir.  

Çaykur Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Ardeşen/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 28/02/2017 günü saat 14:00’e kadar Işıklı Çay 
Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt broşu Ardeşen RİZE adresinde bulunacak şekilde 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 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  
6 - Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine 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 sözleşme 

bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
9 - İhale Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.  
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  1288/1-1 
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VERİ DEPOLAMA ÜNİTESİ VE BİLİŞİM AĞI ALT YAPISI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İhtiyacı Veri 

Depolama Ünitesi Ve Bilişim Ağı Alt Yapısı teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip 

ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 

firmaların, şartname bedelini (140.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari Şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul 

edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale 

ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/02/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgelerin teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarflar bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun 

olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 1377/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Gümüşçay Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Çeşmealtı köyü 6966 parsel 9.204,20 m2- 6967 parsel 

9.781,23 m2- 6970 parsel 9.283,83 m2 toplam 28.269,26 m2 arsanın satışı aynı anda birlikte 

yapılacaktır. 

2 - Gayrimenkullerin satışına dair İhale 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri 

hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 03.03.2017 Cuma günü saat 14,00’de 

Gümüşçay Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 - Gayrimenkullerin satışına ait İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. 

İhaleye katılacak olanların İhale Şartnamesini satın almaları zorunludur. 

4 - Satışı yapılacak 6966, 6967, 6970 parseller toplam 2.289.810,06 TL muhammen bedel 

üzerinden ihaleye çıkarılacak olup, ihale geçici teminatı 68.694,30 TL’dir. 

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler; 

a) Kanuni ikametgah senedi, 

b) Nüfus cüzdan örneği 

c) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname, 

d) Tüzel kişilerden; tüzel kişiliğin yetkili makamdan 2017 yılı içinde alınmış faal 

olduğunu gösteren oda kayıt belgesi, 

e) Tüzel kişilik adına ihaleye yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve 

imza sirküsü, 

f) Müşterek isteklilerde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve 

imza sirküleri, 

g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu, 

h) Belediyemize ait borcu yoktur yazısı. 

6 - Satış ihalesine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K. nun 5. Maddesinde belirtilen 

şartlara haiz olması, belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca 

istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46 maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini 

ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler. 

7 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta 

ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur. 1284/1-1 



Sayfa : 38 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 

Konya İli Meram Belediyesinden: 

Mülkiyeti Belediyemize ait, imar planında imar planında Ticaret Sahası [Taks: 0.50 

E:0.80 Hmax: 10,50]’na isabet eden 3.150.000,00 TL muhammen bedelli, 94.500,00 TL geçici 

teminatlı Beybes Mahallesi 15078 ada 5.166,16 m² miktarındaki 9 nolu taşınmazın, 2886 Sayılı 

İhale Kanunu ve şartnamesi dahilinde “Kapalı Teklif” suretiyle satışı yapılacaktır. 

Şartname ve ekleri Meram Belediye Hizmet Binası - Emlak ve İstimlak Müdürlüğü - 

Kamulaştırma Bürosu'nda bedelsiz görülebilir. 

İhale 01.03.2017 Çarşamba günü saat 14.30’da Meram Belediyesi Hizmet Binası 

içerisinde bulunan Encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. 

İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI 

a) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti (ihale anında aslı ile 

teyid edilecektir.) 

b) Şartname ve eklerinin tamamen okuyup kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve ihaleye 

katılmak istediği belirten dilekçe, 

c) İkamet Belgesi (Türkiye’de adres göstermek), 

d) Geçici teminatı yatırmış olmak, 

e) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

f) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği 

temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri 

g) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa noterce tasdik edilmiş vekaletname 

ve imza sirküleri 

h) Ortaklık girişimi olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca 

imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

i) Teklif Mektubu 

(İstenilen tüm belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.) 

TEKLİF MEKTUPLARININ VERİLMESİ 

İhaleye katılacak isteklilerin, ihale günü olan 01.03.2017 Çarşamba günü saat 12.30’a 

kadar ihale evraklarını şartname hükümlerine göre hazırlayarak, Meram Belediyesi, Yazı İşleri 

Müdürlüğü’ne teslim etmeleri zorunludur. 

ÖDEME ŞEKLİ 

İhale bedeli peşin ödenecek olup, damga vergisi, basın bedeli v.b. masraflar peşinatla 

birlikte ödenecektir. 

3065 Sayılı Kanunun 17. maddesi 4 numaralı fıkrasının (p) bendi kapsamında KDV’den 

istisnadır. 

İlan olunur. 1347/1-1 
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HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden: 

Müessesemiz ihtiyacı olan ve aşağıda 1 (bir) adet hizmet alımı işi ile ilgili ihale açık ihale 

usulü ile aşağıda belirtilen tarihte ihale edilecektir. 

1 - İdarenin 

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

Soma/MANİSA 

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

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

2 - İhale konusu hizmetin a) 

 

Niteliği - Türü - Miktarı 

İhale Kayıt 

No 

Dosya 

No 

İhale Tarih 

ve Saati 

İşin 

Süresi 

1- 

İstasyon Vagon Yükleme Tesisine 

getirilecek olan 350.400 ton torba 

kömürün kamyonlardan indirilmesi ve 

vagonlara yüklenmesi, istiflenmesi, 

branda hazırlanması ve raylı sistemlerle 

işçilik hizmet alım işi. 

2017-64257 2017-208
02.03.2017 

15:00 
365 gün 

 

b) Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü SOMA/MANİSA. 

c) İşin süresi : İhale süreleri takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir. 

d) İhale usulü : Açık ihale 

3 - İhalenin Yapılacağı yer : ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma 

/MANİSA 

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No. 111 45500 Soma / 

MANİSA, adresinde görülebilir. İhale dokümanlarının şartnamelerini 150,00 TL karşılığı aynı 

adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunludur. 

5 - Teklifler 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi 

Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süreleri, ihale tarihinden itibaren 120 gündür. 

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

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

tabi değildir.  

9 - Web Sitemiz: www.eli.gov.tr 1360/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHALARI İHALE EDİLECEKTİR 
Amasya İl Özel İdaresi İl Encümeninden: 
1 - 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. maddesinin 

1. fıkrası (c) bendi ve aynı Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi hükümleri 
kapsamında, aşağıda bilgileri verilen 2 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasının, 2886 sayılı 
Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri İl Encümenince 
yapılacaktır. 

a) Amasya ili, Merkez ilçesi, Gözlek-Yıldız köyleri 860,17 hektar alana sahip, G35-d3 
paftasında aşağıda koordinatları verilen 1 No’lu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatlı Saha: 
Y1:727969-X1:4495953, Y2:729510-X2:4495126, Y3:730539-X3:4494690, Y4:727629-
X4:4492906, Y5:727236-X5:4492665, Y6:726736-X6:4493432, Y7:725945-X7:4492893, 
Y8:726451-X8:4495867 

b) Amasya ili, Taşova ilçesi, Karsavul köyü 4.488,76 hektar alana sahip, G36-b1/G36-
b2/G36-b3/ G36-b4 paftalarında aşağıda koordinatları verilen 2 No’lu Jeotermal Kaynak Arama 
Ruhsatlı Saha: Y1:272984-X1:4528974, Y2:275010-X2:4528982, Y3:277004-X3:4529011, 
Y4:278750-X4:4528980, Y5:282003-X5:4528996, Y6:282004-X6:4527069, Y7:281992-
X7:4526029, Y8:281992-X8:4524022, Y9:279005-X9:4523986, Y10:277010-X10:4524009, 
Y11:273996-X11:4524005, Y12:273003-X12:4524001, Y13:272994-X13:4525026, Y14:273000-
X14:4526010 

2 - Muhammen Bedel: 

S. 
No İlçe Köyü 

Alan 
(Hektar) 

Muhammen 
Bedel 

Geçici Teminat 
(%3) İhale Tarihi

İhale 
Saati 

1 Merkez 
Gözlek-
Yıldız 

860,17 
60.000,00 TL  

+ KDV 
1.800,00 TL 27/02/2017 13:35 

2 Taşova Karsavul 4.488,76 
50.000,00 TL  

+ KDV 
1.500,00 TL 27/02/2017 13:45 

 
3 - İhale Şartname ve Eklerinin: 
a) Alınacağı Yer : Amasya İl Özel İdaresi, Ruhsat ve Denetim 

Müdürlüğü. 
b) Hangi Şartlarda Alınacağı : İhaleye girecek olan isteklilerin şartname ve eklerini, 

100,00 TL bedel karşılığında satın almaları 
zorunludur. İstenildiğinde ihale şartname ve ekleri 
ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde yukarıda yazılı 
adreste görülebilir. Şartname bedeli ve ihale geçici 
teminatı Halk Bankası Amasya Şubesi IBAN: TR76 
0001 2009 3000 0005 0000 14 sayılı Amasya İl Özel 
İdaresi hesabına yatırılacaktır. 

4 - İhalenin: 
a) Yapılacağı Yer : Amasya İl Özel İdaresi Yemekhanesi (İhsaniye 

Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No: 97). 
b) Yapılacağı Tarih/Saat : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 
c) Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Artırma Usulü. 
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5 - Tekliflerin: 

a) Verileceği Yer : Amasya İl Özel İdaresi Yemekhanesi (İhsaniye 
Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:97). 

b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 27/02/2017 Pazartesi Günü ihale saatine kadar. 
6 - İhaleye Katılım Belgeleri: 

İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ile varsa faks numarası ve         

e-posta adresi. 

b) Okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi. 
c) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen muhammen bedelin %3’ü oranında geçici 

teminat (teminat mektubu veya banka dekontu) vereceklerdir. 
d) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair banka dekontu. 

e) Kesinleşmiş Vergi Borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 
f) Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair ihale tarihi itibarıyla alınmış belge. 
g) Gerçek kişi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

4 - Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye ilişkin noter 
tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi 

h) Tüzel Kişi İstekliler 
1 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya meslek odası 

belgesi 
2 - Şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya onaylı bir sureti (son üç ayda alınan) 
3 - Vergi levhası (onaylı) 
4 - Yönetimin onaylı imza sirküleri 
5 - Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık 

sözleşmesi ve ortak girişimi oluşturanların imza beyannamesi 
6 - Tüzel kişi adına ihaleye katılacak olanlar, kurumundan almış oldukları vekâletnameyi 

ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesini ibraz edeceklerdir. 

7 - İhale bedeli ve KDV peşin olarak ödenecektir. Encümence taksitlendirme yapılması 
durumunda dahi İhale bedeline ilişkin KDV peşin olarak ödenecektir. 

8 - Yukarıda belirtilen muhammen bedel tutarlarından KDV hariç olup ihale bedeli 
üzerinden KDV ayrıca ödenecektir. 

9 - İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 
veya noter tasdikli suretlerini sıra numaralı alındılar karşılığında en geç ihale saatine kadar, ihale 
komisyonu başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.  

10 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telefon, telgraf veya faks ile 
yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

11 - Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatinde iştirakçi olmaması durumunda posta 

ile gelen zarf içerisindeki teklif son teklif sayılacaktır. 
12 - İl Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespitinde serbesttir. 
İlan olunur. 1215/1-1 
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TAŞINMAZLAR ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri 

çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir. 
 

Sıra 

No İhale Konusu 

Geçici 

Teminat 

Tutarı (TL) 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi 

1 

Adana ili, Kozan ilçesi, Mahmutlu 

Mahallesi, Kovalık Mevkii, 451 ada, 

29 no’lu parseldeki, 949,00 m² 

yüzölçümündeki taşınmaz 

10.000 200 21.03.2017 

2 

Adana ili, Çukurova ilçesi, 

Şambayadı Mahallesi, 9102 ada, 10 

no’lu parseldeki 42.709,90 m² 

yüzölçümündeki arsanın 31.141,51 

m² hissesi 

300.000 1000 21.03.2017 

3 

Afyonkarahisar ili, Dinar ilçesi, 

Tatarlı köyü, Altınhisar Mahallesi 

Mevkii, 6295 no’lu parseldeki 246,00 

m² yüzölçümündeki taşınmaz 

3.000 150 21.03.2017 

4 

Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesi, 

Ballık köyü, harman yeri Mevkii, 

4100 no’lu parseldeki 869,00 m² 

yüzölçümündeki taşınmaz 

2.000 150 21.03.2017 

5 

Aydın ili, Çine ilçesi, Cumhuriyet 

Mahallesi, 334 ada, 2 no’lu parseldeki 

8.373,95 m² yüzölçümündeki arsanın 

tamamı 

50.000 500 21.03.2017 

6 

Bingöl ili, Merkez ilçesi, Karşıyaka 

Mahallesi, Genç caddesi Mevkii, 324 

ada, 5 no’lu parseldeki 806,00 m² 

yüzölçümündeki kargir bina 

5.000 150 21.03.2017 

7 

Bingöl ili, Genç ilçesi, Kültür 

Mahallesi, 103 ada, 26 no’lu 

parseldeki 588,00 m² yüzölçümüne 

sahip arsa 

2.000 150 21.03.2017 

8 

Çanakkale ili, Bozcaada ilçesi, 

Cumhuriyet Mahallesi, 186 ada, 26 

no’lu parseldeki 3262,05 m² 

yüzölçümündeki taşınmaz üzerindeki 

kargir 2 katlı lojman olan tarla 

20.000 250 21.03.2017 
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Sıra 

No İhale Konusu 

Geçici 

Teminat 

Tutarı (TL) 

İhale 

Şartnamesi 

Bedeli (TL) 

Son Teklif 

Verme 

Tarihi 

9 

Erzincan ili, İliç ilçesi, Fatih 

Mahallesi, 114 ada, 147 no’lu 

parseldeki 927,69 m² yüzölçümündeki 

taşınmaz üzerindeki kargir 2 katlı 

hizmet binası ve arsa 

5.000 150 21.03.2017 

10 

İzmir ili, Dikili ilçesi, Çandarlı 

Mahallesi, 561 ada, 2 no’lu parseldeki 

517,00 m² yüzölçümündeki arsa 

25.000 300 21.03.2017 

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü 

takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma 

suretiyle sonuçlandırılabilecektir. 

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler. 

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve 

tekliflerin Holdingin aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 16.00’ya kadar elden teslim 

edilmesi zorunludur. 

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale 

Şartnamesi; Holdingimizin; T.C. Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde ki TR 6300 0150 

0158 0072 9272 1775 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine 

girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak 

olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden 

birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Holdingin aşağıda bildirilen adresinden temin 

edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez. 

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Holding, ihaleleri yapıp 

yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare 

belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir. 

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır. 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4 

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA 

Tel: (312) 310 38 30 

Faks: (312) 309 06 95 - 311 84 92 

www.sumerholding.gov.tr 

 1370/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 

VAKFIN ADI: Trabzon Sıla İlim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı 

VAKFEDENLER: Ahmet Uğur Turhan, Metin Genç, Mehmet Cahit Turhan 

Vakfın İkametgahı: TRABZON 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/12/2016 tarihli ve E: 2016/662, K: 2016/748 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurt dışında ilmin, kültürümüzün, sporun ve 

yardımlaşma geleneğinin yayılmasını desteklemek, milli ve manevi değerlere bağlı eğitimli ve 

sağlıklı bir nesil yetiştirmek gayesiyle vakıf senedinde belirtilen faaliyetleri yapmak ve 

desteklemek üzere kurulmuştur  

VAKFIN MAL VARLIĞI: Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Kavala Mahallesi, Kayalık 

mevkii 202 ada 41 parselde kayıtlı 6.147,04 m2 lik taşınmazdır.  

YÖNETİM KURULU: Ahmet Uğur Turhan, Metin Genç, Mehmet Cahit Turhan 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ:  

Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.  1375/1-1 

————— 

VAKFIN ADI: Mehmet ve Zatiye Soydan Sosyal Yardım Vakfı. (Soydan Vakfı) 

VAKFEDENLER: Burhanettin Soydan. 

VAKFIN İKAMETGÂHI: Balıkesir. 

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Erdek Asliye Hukuk Mahkemesinin 29.12.2016 tarihli ve E: 2016/389 K: 2016/527 

sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Sağlık, eğitim, tarım ve kültür alanlarında faaliyette bulunmak, 

yardıma muhtaç insanlara her türlü yardımda bulunmak ve vakıf senedinde belirtilen diğer 

amaçları gerçekleştirmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL Nakit. 

VAKFIN YÖNETİM KURULU: Burhanettin Soydan, Burhan Burtan, Revnak Pınar 

Taviloğlu Arkan. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 

tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Eğitim Derneğine devredilir.  

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 1376/1-1 
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Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: 

İnsan Kaynakları Şubesi: 903.99/2017 

Müdürlüğümüz Öğretmeni Nihal YALÇIN'ın insan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 

02/01/2017 tarih ve 641.00/2 sayılı onayı ile görevinden çekilmiş sayılması uygun görülmüştür. 

Hakkında MEB İnsan kaynakları Genel Müdürlüğünün 02/01/2017 tarih ve 641.00/2 

sayılı onayına ilişkin kararı, adı geçen öğretmenin adresinde bulunmaması nedeniyle tebliğ 

edilememiştir. 

Söz konusu karar adı geçene 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ 

olunur. 1345/1-1 

—— • —— 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR 

Karar Tarihi: 07.02.2017   Karar No: 6980 

ŞİRKETİN : 

• TİCARİ UNVANI : Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty.Ltd.  

• MERKEZ ADRESİ : 20 Howard St. Perth Australia 6000 

• TEBLİGAT ADRESİ : Sheraton Ankara Otel ve Kongre Merkezi Boğaz Sokak 

No : 10   06700 Gaziosmanpaşa, Çankaya/ANKARA 

• MÜRACAAT TARİHİ : 12.01.2017 

RUHSATIN : 

• MAHİYETİ : Arama ruhsat süresinin uzatımı 

• KAPSADIĞI İL : Diyarbakır 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 13.240 Hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : AR/TEM/4845 

• VERİLİŞ TARİHİ : 18.03.2011 

TALEP : 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 inci maddesine göre ruhsat sahasında yapılan 

petrol keşfinin geliştirilmesini teminen ilave süre verilmesi. 

KARAR: 

Transatlantic Exploration Mediterranean Int. Pty. Ltd.’nin sahip bulunduğu, yukarıda 

bölgesi, ili, yüzölçümü ve hak sıra numarası yazılı petrol arama ruhsatının süresine, ham petrol 

keşfi yapılan alanlarda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesine imkan vermek 

maksadıyla 18.03.2017 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6/8 ve Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 17/4 üncü maddeleri gereğince 18.03.2019 tarihine kadar iki 

yıl süre ilave edilmesine karar verilmiştir. 1320/1-1 
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Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili 

Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 

sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvuruda Gerekli 

Belgeler; 

Profesörler: 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini 

başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda 

çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayınlarını 

kapsayan 6 (altı) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Doçentler: Üniversitelerarası Kurulun Doçentlik başvuruları için uygulamaya koyduğu 

asgari başvuru koşullarını sağlamış olmak koşulu ile başvurdukları bölümü belirten dilekçe, 

özgeçmiş, doçentlik belgesi onaylı sureti, nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, bilimsel 

çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya ve yayın listesi vereceklerdir. 

Yardımcı Doçentler: 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları 

gerekmekte olup, başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus 

cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS 

veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 (dört) 

takım halinde vereceklerdir. Yabancı dil sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit 

edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. 

Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca 

onaylanmış olması gerekmektedir. Başvurular bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün 

içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

 

Kadro Unvanı - Adedi 

Fakülte - Bölüm Prof. Doç. Yrd. Doç. Aranan Nitelik 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

Biyokimya 1 1 1 
Analitik Kimya alanında doktora yapmış 

veya bu alanda eserler vermiş olmak. 

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ 

Elektrik- 

Elektronik 

Mühendisliği 

1 1 1 

Elektrik- Elektronik Mühendisliği 

alanında doktora yapmış veya bu alanda 

eserler vermiş olmak. 

Bilgisayar 

Mühendisliği 
1 1 1 

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora 

yapmış veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 
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Kadro Unvanı - Adedi 

Fakülte - Bölüm Prof. Doç. Yrd. Doç. Aranan Nitelik 

İnşaat 

Mühendisliği 
1 1 1 

İnşaat Mühendisliği alanında doktora 

yapmış veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

Makine 

Mühendisliği 
1 1 1 

Makine Mühendisliği alanında doktora 

yapmış veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

Harita 

Mühendisliği 
1 1 1 

Jeodezi ve Fotogrametri alanında doktora 

yapmış veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

İşletme 1 1 1 

Muhasebe ve Finans alanında doktora 

yapmış veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

İşletme 1 1 1 

Uluslararası Ticaret alanında doktora 

yapmış veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

Maliye 1 1 1 
Maliye alanında doktora yapmış veya bu 

alanda eserler vermiş olmak. 

Uluslararası 

İlişkiler 
1 1 1 

Uluslararası İlişkiler alanında doktora 

yapmış veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

Kamu Yönetimi 1 1 1 

Kamu Hukuku veya Özel Hukuk alt 

dallarından birinde doktora yapmış veya 

bu alanda eserler vermiş olmak. 

ANABİLİM DALI 

1 1 2 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim 

Teknolojileri alanında doktora yapmış 

veya bu alanda eserler vermiş olmak. 

Eğitim Bilimleri 

Anabilim Dalı / 

Eğitim 

Teknolojileri 

Bilim Dalı 
1 1 2 

Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim 

Yönetimi ve Denetimi alanında doktora 

yapmış veya bu alanda eserler vermiş 

olmak. 

Başvuru Adresi: Avrasya Üniversitesi Personel Dairesi Müdürlüğü, Adnan Kahveci Mah. 

Rize Cad. No: 226 Pelitli/Trabzon Tel: + 90 462 334 64 44 - 45 - 47 rektorluk@avrasya.edu.tr 

 1380/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/1/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/2/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/3/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/4/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/5/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/6/1-1 
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Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/7/1-1 



Sayfa : 58 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/8/1-1 



15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 RESMÎ GAZETE Sayfa : 59 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/9/1-1 



Sayfa : 60 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/10/1-1 



15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 RESMÎ GAZETE Sayfa : 61 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/11/1-1 



Sayfa : 62 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/12/1-1 



15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 RESMÎ GAZETE Sayfa : 63 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/13/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/14/1-1 



15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 RESMÎ GAZETE Sayfa : 65 

 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi 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: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1383/15/1-1 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/73991 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Safranbolu Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Karabük/Safranbolu 

Adresi 
Bağlarbaşı Mah. Özer Cad. No:33 

Safranbolu/KARABÜK 
Tel-Faks 0370 412 7846-0370 412 7836 

Posta Kodu 78600 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Hasyol Nakliyat Harfiyat İnşaat 

Akaryakıt Ormancılık San. ve Tic. 

Ltd.Şti. 

Seda ATAY Sezgi ATAY 

Adresi 

Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı 

Karşısı Kat:4 No: 216 

ADIYAMAN 

Yeşilyurt Mah. 

Malatya Cad. 

No:236 

ADIYAMAN 

Atatürk Bulvarı 

Adliye Sarayı 

Karşısı Kat:4 

No: 216 

ADIYAMAN 

T.C. Kimlik No.  19207200090 19279197656 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
4590305127   

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası 

Adıyaman Ticaret 

ve Sanayi Odası 

Adıyaman 

Ticaret ve 

Sanayi Odası 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 5683 5683 5683 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1384/1-1 



15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/137384 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Borçka Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe ARTVİN/BORÇKA 

Adresi Gündoğdu Mah. Hükümet Cad. No: 43  Tel-Faks 04664151013-04664152539 

Posta 

Kodu 
08400 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Atya İnş. Elektr. Emlak Taah. Tur. Orm. 

Su Ürünl. Tic. Ltd. Şti. 
 

Adresi BORÇKA/ARTVİN  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9330057044  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Borçka Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1857  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X)

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1385/1-1 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası 

(İKN) 
2016 / 571291 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Tokat Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Tokat /Merkez 

Adresi 
Yeni Mahalle Gazi Osman Paşa 

Bulvarı No: 71 Tokat 
Tel-Faks 

0-356-2141027 / 0-356- 

2141659 

Posta 

Kodu 
60000 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Ayık Orman Mühendisliği Hizmetleri 

Danışmalık Akaryakıt Nakliye İnşaat Sanayi 

ve Ticaret Limited Şirketi 

Yavuz AYIK 

Adresi 
Yeşilırmak Mahallesi G.O.P Bulvarı 

No:84/6 Merkez Tokat  

Yeşilırmak Mahallesi G.O.P 

Bulvarı No:84/6 Merkez Tokat  

T.C. Kimlik No. - 55684519812 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
1210436779 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Kayıtlı Değildir. 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
4682 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(X) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 
dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 1386/1-1 



15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 RESMÎ GAZETE Sayfa : 69 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016 / 166436  

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Bafra Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Bafra /Samsun 

Adresi 
Fatih Mah.Park Sokak No: 6 

Bafra/Samsun 
Tel-Faks 

0-362-5430848 /  

0-362- 5425822 

Posta 

Kodu 
55400 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Çolakoğlu İnşaat Nakliyat Sanayi ve 

Ticaret Limited Şirketi 
- 

Adresi 
Kavaklıbağ Mah. Leblebici Sok. Önal 

Apartmanı No:18/7 Battalgazi - Malatya  
- 

T.C. Kimlik No. - - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2600087566 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 8544 - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın Dayanağı 

ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1387/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Dörtyol Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Hatay/Dörtyol 

Adresi 
Numuneveler Mah. 

Kazımkarabekir Cad. No: 5 
Tel-Faks 0326 712 10 48-25 35 

Posta Kodu 31600 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Abdulla KAHRAMAN  

Adresi 
Y. Sanayi Sit. 26/C Blok 10  

Antakya /HATAY 
 

T.C. Kimlik No. 12200302730  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5170028114  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 

Hatay Marangozlar ve Hızarcılar Esnaf 

ve Sanat. Odası 
 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
31/54502  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1388/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel 

Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Ilgaz Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Ilgaz/ Çankırı 

Adresi 
Yukarı Mah. H.Ahmet Efendi 

Cad. 7/1 
Tel-Faks 0376 416 12 60-10 34 

Posta Kodu 18400 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Ht Palet Amb. Müh. San. Tic. Ltd. Şti  

Adresi 
Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. 

Keçeli Sok. No:4 Sultanbeyli /İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
Sultanbeyli 8030512005  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1389/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/206560 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Bayındır Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe İzmir-Bayındır 

Adresi 
Mithatpaşa Mahallesi Hükümet 

Caddesi No: 14 
Tel-Faks (0232) 581.30.94-581.30.54 

Posta Kodu 35 E-Mail bayındırisl@ogm.gov.tr. 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Murat AYDOĞ  

Adresi 
Kurtuluş Mh. Dedehasan Sk. No:12/A 

Kat:2 MERKEZ/UŞAK 
 

T.C. Kimlik No. 52555680602  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Orman Mühendisleri Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
Oda Sicil No: 11292  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1390/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/100315 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Kargı Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Çorum/Kargı 

Adresi 
Mihrihatun Mah. Hastane Cad.  

No: 74 Kargı/Çorum 
Tel-Faks 0-364-6512011 / 0-364-6512205 

Posta Kodu 19900 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Hasyol Hafriyat İnşaat Akaryakıt 

Ormancılık Sanayi ve Ticaret Limitet 

Şirketi 

- 

Adresi 
Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı karşısı  

Kat: 4 No: 216 Merkez/Adıyaman 
- 

T.C. Kimlik No.  - 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
459 030 5127 - 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf 

Odası 

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası - 

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5098 Adıyaman - 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi 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:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki 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 kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 1391/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU 

Toplantı No. ve Tarihi :   47 - 25/01/2017 TOPLANTI YERİ 

Karar No. ve Tarihi : 681 - 25/01/2017 ANKARA 

 

İLKE KARARI 

KENTSEL SİTLER, KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI 

Kentsel sitler koruma ve kullanma koşullarına ilişkin 04/10/2006 tarih ve 720 sayılı, 

01/11/2007 tarih ve 736 sayılı ile 06/01/2011 tarih ve 774 sayılı İlke Kararları, 5226 sayılı "Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun" ve bu doğrultuda yürürlüğe giren yönetmelikler ve bu ilke kararlarının uygulanmaları 

sırasında ortaya çıkan sorunlar değerlendirilerek aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Kentsel sitler; mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada 

bulunmaları ve bir bütün olarak o yerleşmenin ait oldukları dönemin yaşam biçimini gelecek 

nesillere aktarmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel 

ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar, sokak ve 

meydanlar, v.b.) birlikte bulundukları alanlardır. 

Kentsel sitin ilanından itibaren, üç ay içinde bu alanlarda koruma amaçlı imar planı elde 

edilinceye kadar izlenecek kuralları tanımlayan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları 

kentsel sitin niteliklerine bağlı olarak koruma bölge kurullarınca belirlenir. 

Geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının belirlenmesi aşamasında koruma 

amaçlı imar planı kararlarını etkileyebilecek nitelik ve yoğunluktaki uygulamalara izin 

verilmemesi, kentsel sitin doku özelliklerine bağlı olarak yoğunluk, kütle, konum, yükseklik, 

mimari özellikler, yapı malzemesi, renk ve benzeri koşulların tanımlanması esastır. 

 

KENTSEL SİT ALANLARINDA UYGULAMA VE DENETLEME 

1. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmemiş Alanlarda 

Bu alanlarda her ne surette olursa olsun yeni yapı ve tescilsiz yapılarda esaslı onarım 

yapılamayacağına; ancak zorunlu alt yapı uygulamaları ile sınır düzenlemeleri için gerekli ifraz, 

tevhid vb. uygulamaların ilgili koruma bölge kurulu kararı doğrultusunda yapılabileceğine, 

1.1. Tadilat ve Tamirat 

a) 1. grup tescilli yapılarda uygulamanın, ilgili Yönetmelik doğrultusunda koruma bölge 

kurulu izni ile varsa koruma, uygulama ve denetim bürosu (KUDEB) yoksa koruma bölge kurulu 

müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, 

b) 1. grup dışındaki tescilli yapılar ile mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana 

göre ruhsat alarak tamamlanmış tescilsiz yapılardaki uygulamaların, ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda varsa KUDEB, yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü izin ve denetiminde 

yapılabileceğine, 

c) Yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve 

belgelerin, KUDEB tarafından bir ay içerisinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne 

iletilmesine, 
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1.2. Tescilli Yapılarda Esaslı Onarım 

Tescilli yapılara ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeniden yapım 

(rekonstrüksiyon) projesinin koruma bölge kurulunca uygun bulunması koşulu ile 

yapılabileceğine, uygulamanın onaylı projesine uygun tamamlandığına dair denetleme sorumlusu 

mimar, varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının 

koruma bölge kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmasından sonra ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi verilebileceğine,  

2. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belirlenmiş Alanlarda 

Bu alanlarda; tevhid, ifraz vb. uygulamalar ile alt yapı uygulamalarının geçiş dönemi 

koruma esasları ve kullanma şartları doğrultusunda ilgili koruma bölge kurulunca uygun 

bulunması koşulu ile yapılabileceğine,  

2.1 Tadilat ve Tamirat 

a) 1. grup tescilli yapılarda uygulamanın, ilgili Yönetmelik doğrultusunda koruma bölge 

kurulu izni ile varsa KUDEB yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü denetiminde 

yapılabileceğine, 

b) 1. grup dışındaki tescilli yapılar ile mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana 

göre ruhsat alarak tamamlanmış tescilsiz yapılardaki uygulamaların, ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda varsa KUDEB, yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü izin ve denetiminde 

yapılabileceğine, 

c) Yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve 

belgelerin, KUDEB tarafından bir ay içerisinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne 

iletilmesine, 

2.2. Tescilli Yapılarda Esaslı Onarım 

Tescilli yapılara ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeniden yapım 

(rekonstrüksiyon) projesinin koruma bölge kurulunca uygun bulunması koşulu ile 

yapılabileceğine, uygulamanın onaylı projesine uygun tamamlandığına dair denetleme sorumlusu 

mimar, varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının 

koruma bölge kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmasından sonra ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi verilebileceğine,  

2.3. Tescilsiz Yapılarda Esaslı Onarım ve Yeni Yapılanma 

Mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmış 

tescilsiz yapılardaki esaslı onarımlar ile yeni yapılanmaların, sit alanındaki doku bütünlüğünü 

zedelemeyecek ve çevresi ile birlikte etüd edilerek hazırlanacak mimari projelerinin koruma bölge 

kurulunca uygun bulunmasından sonra uygulanabileceğine, onaylı projesine göre tamamlanan 

uygulamalara ilişkin varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası 

fotoğraflarının koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine, koruma bölge kurulu 

müdürlüğünün uygun görüş yazısı doğrultusunda ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesinin 

verilebileceğine,  
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3. Koruma Amaçlı İmar Planı Bulunan Alanlarda 

3.1 Tadilat ve Tamirat 

a) 1. grup tescilli yapılarda uygulamanın; ilgili Yönetmelik doğrultusunda koruma bölge 

kurulu izni ile varsa KUDEB yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğü denetiminde 

yapılabileceğine, 

b) 1. grup dışındaki tescilli yapılarda uygulamanın, ilgili Yönetmelik doğrultusunda varsa 

KUDEB, yoksa koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılabileceğine, 

c) Mevcut yasal düzenlemelere veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmış 

tescilsiz yapılarda uygulamanın; yürürlükteki plan koşulları doğrultusunda varsa KUDEB, yoksa 

koruma bölge kurulu müdürlüğünün izin ve denetiminde yapılabileceğine, 

d) Yapılan tadilat ve tamiratlara ilişkin uygulama öncesi ve sonrasına ait rapor ve 

belgelerin, KUDEB tarafından bir ay içinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine, 

3.2. Tescilli Yapılarda Esaslı Onarım 

Tescilli yapılara ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile yeniden yapım 

(rekonstrüksiyon) projesinin koruma bölge kurulunca uygun bulunması koşulu ile 

yapılabileceğine, uygulamanın onaylı projesine uygun tamamlandığına dair denetleme sorumlusu 

mimar, varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerin teknik raporu ile uygulama sonrası fotoğraflarının 

koruma bölge kurulunca değerlendirilerek uygun bulunmasından sonra ilgili Yönetmelik 

doğrultusunda yapı kullanma izin belgesi verilebileceğine,  

3.3. Tescilsiz Yapılarda Esaslı Onarım ve Yeni Yapılanma 

a) KUDEB bulunan yerlerde;  

Koruma amaçlı imar planı onaylanmış sit alanlarında, taşınmaz kültür varlığının 

bulunduğu parseller dışındaki esaslı onarım ve yeni yapılanmaların; gabari, kütle, malzeme, renk, 

cephe/plan/parsel tipolojisi vb. analiz örnekleri ile birlikte koruma bölge kurulunca 

değerlendirilerek uygun bulunan koruma amaçlı imar planı ve plan hükümleri doğrultusunda, 

bünyesinde KUDEB kurulmuş idarelerin izin ve denetimi ile yapılabileceğine, söz konusu 

uygulamalarda, kontur, gabari, fonksiyon vb. değişiklik olması halinde konunun koruma amaçlı 

imar planı değişikliği teklifi olarak ilgili koruma bölge kuruluna iletilmesine, plan değişikliği 

onaylanıncaya kadar uygulama yapılmamasına,  

Koruma amaçlı imar planı ve projesine uygun olarak tamamlanan uygulamalara yapı 

kullanma izin belgesi verildikten sonra, uygulamanın koruma amaçlı imar planına uygun olarak 

tamamlandığına ilişkin bilgi, belge ve fotoğrafların KUDEB tarafından bir ay içinde ilgili koruma 

bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine,  

Gabari, kütle, malzeme, renk, plan, cephe/plan/parsel tipolojisi vb. analiz örnekleri 

bulunmayan koruma amaçlı imar planlarının ilgili idarelerce revizyonunun veya değişikliğinin 

yapılarak koruma bölge kuruluna değerlendirilmek üzere sunulmasına, sözkonusu planların onay 

süreci tamamlanıncaya kadar uygulamanın mevcut koruma amaçlı imar planı doğrultusunda 

yürütülmesine, 
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b) KUDEB bulunmayan yerlerde; 

Tescilli parsellere komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren, 

mevcut yasal düzenlemelere göre veya onaylı bir plana göre ruhsat alarak tamamlanmış tescilsiz 

taşınmazlardaki esaslı onarımlar ile yeni yapılanmalara ilişkin ilgili idarelerce imar mevzuatına, 

koruma amaçlı imar planı ve plan notlarına uygunluk görüşü ile iletilen projelerin kültür 

varlıklarını koruma bölge kurullarınca, kentsel doku ve sokak silueti göz önünde bulundurularak 

tescilli yapı/yapılarla olan cephe, kütle, konum ve gabari ilişkileri açısından değerlendirilmesine, 

uygulama sonrasında koruma bölge kurulu müdürlüğünün uygun görüş yazısı doğrultusunda ilgili 

idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilebileceğine, diğer taşınmazlardaki uygulamaların ise 

koruma amaçlı imar planı hükümleri doğrultusunda ilgili idaresinin izin ve denetiminde 

yapılabileceğine, 

 

KENTSEL SİT ALANLARINDA AYKIRI UYGULAMALAR 

Koruma amaçlı imar planı hükümlerine, geçiş dönemi koruma esaslarına ve koruma bölge 

kurulu kararlarına aykırı uygulamanın tespit edilmesi halinde varsa KUDEB yoksa ilgili 

idarelerce imar mevzuatına göre gerekli işlemlerin yapılmasına, uygulamanın durdurularak 

konunun belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine,  

Koruma bölge kurulu kararı ile onaylı projesine aykırı bir uygulamanın tespit edilmesi 

halinde varsa KUDEB yoksa ilgili idarelerce imar mevzuatına göre gerekli işlemlerin 

yapılmasına, konunun hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafları ile birlikte koruma bölge 

kurulunca değerlendirilmesine, inşaat tamamlanmamış ise koruma bölge kurulu kararı alınmadan 

inşaata devam edilmeyeceğine, inşaat tamamlanmış ise yapı kullanma izin belgesi 

verilemeyeceğine,  

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE GERÇEKLEŞTİRİLECEK  

UYGULAMALAR 

Kentsel sit alanlarında, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde veya denetiminde 

bulunan taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin uygulamaların 2863 sayılı Kanun, ilgili Yönetmelikler 

ve ilgili koruma bölge kurulu kararları çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülmesine,  

Uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin bilgi, belge, rapor ve fotoğrafların Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletilmesine, 

Kentsel sitlerdeki uygulamaların ve uygulamaların denetlenmesinin bu İlke Kararı ve İlke 

Kararında "ilgili Yönetmelik" olarak belirtilen, 

• Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin 

Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 

• Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair 

Yönetmelik, 

hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri ile birlikte gerçekleştirileceğine, 

Kentsel sitler koruma ve kullanma koşullarına ilişkin 04/10/2006 tarih ve 720 sayılı, 

01/11/2007 tarih ve 736 sayılı ve 06.01.2011 tarih 774 sayılı İlke Kararları’nın iptaline karar 

veridi. 1379/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.05.1605 

Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2016-210 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.11.2016-7187 ADANA 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Boynuinceli Mahallesinde tescil harici alanda tespit edilen ve 

Boynuinceli Örenyeri (2) olarak adlandırılan örenyerinin 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline 
ilişkin Silifke Müze Müdürlüğünün 21.11.2016 gün ve 2003 sayılı yazısı ve  eki Müze Müdürlüğü 
uzmanlarının 18.11.2016 gün ve 3539 sayılı raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda; 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Boynuinceli Mahallesinde tescil harici alanda tespit edilen ve 
Boynuinceli Örenyeri (2) olarak adlandırılan örenyerinde bulunan sarnıç, işlik…vb kültür 
varlıklarının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından 2863 sayılı 
yasanın 7.maddesi gereği 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, kararımız eki 1/5000 
ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı 
sınırları ile 2863 sayılı yasanın 17. maddesi kapsamında Kurulumuzca belirlenen kararımız eki 
Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının 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 
 33.02.345 

Toplantı Tarihi ve No : 24.04.2013-55 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.04.2013-2133 ADANA 
Mersin İli, Erdemli İlçesi Batısandal Köyünde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2005 gün ve 723 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilen Tosunlu Örenyeri sit alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin 
Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.04.2013 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Mersin İli, Erdemli İlçesi Batısandal Köyünde bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.05.2005 gün ve 723 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik 
sit alanı olarak tescil edilen Tosunlu Örenyeri sit alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve güncel 
kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki haritalarda belirtilen 1. derece arkeolojik 
sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Tosunlu Örenyerinin Batısandal Köyü ve kısmen Kumkuyu 
Kasabası sınırlarına girdiğinin anlaşıldığına; Bu bağlamda günümüze kadar sit alanında kalan 
Batısandal Köyü 110 ada 103 nolu parsele; 125 ada 1 nolu parsele; 111 ada 78 nolu parsele ve 
Kumkuyu Kasabası 272 ada 68 nolu parsele sit alanı şerhleri verilmemişse, sit alanı şerhlerinin 
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 
 33.05.1607 

Toplantı Tarihi ve No : 29.12.2016-216 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 29.12.2016-7332 ADANA 
Mersin İli, Silifke İlçesi, Hasanaliler Mahallesi sınırları içinde tespit edilen Sancıören 

Antik Yerleşiminin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline İlişkin; Mersin Valiliği İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.11.2016 gün ve 7759 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 
Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanmış 20.10.2016 gün ve 3142 sayılı rapor okundu, ekleri ve 
konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda, 

Mersin İli, Silifke İlçesi, Hasanaliler Mahallesi sınırları içinde tespit edilen Sancıören 
Antik Yerleşiminin 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı 
özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız 
eki haritada önerilen 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının 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 
 01.07.544 

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2017-219 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.01.2017-7406 ADANA 
Adana İli, Kozan İlçesi, Kuyuluk Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 24.06.2016 gün 

ve 6592 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan ve Kurulumuzun 
24.06.2016 gün ve 6592 sayılı kararı ile sınırları 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak revize 
edilen sit alanına yönelik alınan 24.06.2016 gün ve 6592 sayılı karar eki haritada yapılan maddi 
hataya ilişkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 11.01.2017 günlü 
tutanak, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 18.01.2017 gün ve 259 sayılı yazısı ve 
eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarının 18.01.2017 günlü raporu okundu, ekleri ve konunun 
işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Kozan İlçesi, Kuyuluk Mahallesinde bulunan ve Kurulumuzun 24.06.2016 gün 
ve 6592 sayılı kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan ve Kurulumuzun 
24.06.2016 gün ve 6592 sayılı kararı ile sınırları 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak revize 
edilen sit alanına yönelik alınan 24.06.2016 gün ve 6592 sayılı karar eki sit haritasının 
sayısallaştırılması neticesinde sit haritasının çizim ile koordinat uyumsuzluğunun tespit 
edildiğinin anlaşıldığına; Bu bağlamda çizim ile koordinat uyumsuzluğunun düzeltildiği kararımız 
eki sit haritasında gösterilen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 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 
 01.02.290 

Toplantı Tarihi ve No : 25.01.2017-219 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 25.01.2017-7393 ADANA 
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Mahallesi, Meşelik Mevkiinde, Adana Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2015 gün ve 5670 sayılı kararı ile 3.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan Meşelik Örenyerine sit sınırı ve derecelerinin 
revizyonuna ilişkin; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 171.01.2017 
günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana İli, Ceyhan İlçesi, Gündoğan Mahallesi, Meşelik Mevkiinde, Adana Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2015 gün ve 5670 sayılı kararı ile 3.Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili yapılan Meşelik Örenyerine yakın 148 parselde tespiti yapılan 
kaya kesikleri, kuyular ve kanalların 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 
kültür varlığı özelliği taşıdığı ve bulundukları alanın Meşelik örenyeri ile bağlantılı olduğu 
anlaşıldığından, Meşelik Örenyerine yönelik 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak revize 
edilen sit sınırlarının gösterildiği kararımız eki harita ile revize sit fişinin uygun olduğuna karar 
verildi. 



15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

 



15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 
 1266/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 33.02.896 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017-220  TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.01.2017-7428 ADANA 
Mersin ili, Erdemli ilçesi, Doğu Sandal Mahallesi, Eşek Deresi Vadisi mevkiinde tespit 

edilen kaya resimlerinin bulunduğu alanın tescil edilmesi istemine ilişkin; Mersin Valiliği İl 
Kültür Ve Turizm Müdürlüğünün 09.12.2016 gün ve 8261 sayılı yazısı ve eki Mersin Müze 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 01.12.2016 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Erdemli ilçesi, Doğu Sandal Mahallesi, Eşek Deresi Vadisi mevkiinde tespit 
edilen kaya resimlerinin bulunduğu alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. 
derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), kararımız eki haritalarda gösterilen 1. 
derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 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 
 33.01.277 

Toplantı Tarihi ve No : 26.01.2017-220 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 26.01.2017-7422 ADANA 
Mersin ili, Anamur ilçesi, Ören/Ortaköy mahallesinde, tapulama harici alanda bulunan 

tarihi çeşmenin tescil edilmesi istemine ilişkin; Mehmet Haznedaroğlu’nun 05.01.2016 günlü 
başvurusu, Anamur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.12.2016 gün ve 13732 sayılı 
yazısı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar Ve Şehircilik Daire Başkanlığının 13.12.2016 gün ve 
69279 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 19.10.2016 günlü rapor 
okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Anamur ilçesi, Ören/Ortaköy mahallesinde, tapulama harici alanda Bölge 
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen çeşmenin 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı 
anlaşıldığından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline (OLUMLU), koruma 
grubunun “1.grup yapı” olarak belirlenmesine, kararımız eki haritada gösterilen koruma alanı 
sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.10/105 
Toplantı Tarihi ve No : 24.11.2016-305 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 24.11.2016-7331 İZMİR 
Manisa ili, Saruhanlı İlçesi Bedeller Mahallesinde bulunan alanın 386-5226 sayılı yasa ile 

değişik 2863 sayılı yasa kapsamında Arkeolojik sit niteliği taşıması nedeniyle taşınmazın tesciline 
ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı yasanın 7.maddesi kapsamında gerekli 
işlemlerin yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Koruma Bölge kuruluna iletilmesi talebine 
ilişkin İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 11.03.2016 tarihli 6364 
sayılı kararı, alanın Arkeolojik sit potansiyeli taşıdığına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğünün 12.12.2007 tarihli ve 208636 sayılı yazısı ve ekleri; İzmir 2 Numaralı 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.05.2016 tarihli ve 1860 sayılı yazısı 
ve eki Kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüşleri; 
Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22.11.2016 tarihli ve 1163 sayı ile kayıtlı rapor 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;   

    Manisa ili, Saruhanlı İlçesi Bedeller Mahallesinde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 
ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Bedeller Höyüğü ve Roma Dönemi 
Yerleşmesi ” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak 
tescil edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
 1269/1/1-1 

————— 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.10/105 
Toplantı Tarihi ve No : 13.01.2017-314 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 13.01.2017-7562 İZMİR 
Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Alibeyli Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın I 

(birinci) Derece Arkeolojik sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak sınırlarının 
belirlendiği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2016 tarihli ve 
7331 sayılı kararı, yine alana ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarının belirlendiği 
24.11.2016 tarihli ve 7332 sayılı kararında ve ekli tescil fişinde ; “Saruhanlı İlçesi, Bedeller 
Mahallesi” ibaresinin “Saruhanlı ilçesi Alibeyli Mahallesi” olarak, Karar eki 1/5000 ölçekli sit 
paftasında “Salihli İlçesi Bedeller Mahallesi” İfadesinin “Saruhanlı İlçesi Alibeyli Mahallesi” 
olarak düzeltilmesi gerektiğine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.01.2017 
tarihli ve 47 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Manisa ili, Saruhanlı ilçesi, Alibeyli Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alana ilişkin 
İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2016 tarihli ve 7331 sayılı 
kararı ve 24.11.2016 tarihli ve 7332 sayılı kararında ve ekli tescil fişinde sehven belirtilen 
“Bedeller Mahallesi” ibaresinin “Alibeyli Mahallesi” olarak, karar eki 1/5000 ölçekli sit 
paftasında yer alan “Salihli ilçesi, Bedeller Mahallesi” ifadesinin “Saruhanlı ilçesi Alibeyli 
Mahallesi” olarak düzeltilmesine, ilgili kurumlarca yapılacak tüm idari işlemlerin bu doğrultuda 
yürütülmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.04/38 
Toplantı Tarihi ve No : 23.12.2016-311 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 23.12.2016-7472 İZMİR 
Manisa ili, Gördes İlçesi, Kayacık ve Şahinkaya Mahallerinde bulunan antik yerleşimin 

arkeolojik sit niteliği taşıdığı bu nedenle tescil çalışmalarının yapılmasına ilişkin Manisa Valiliği 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 21.07.2005 tarihli ve 1717 sayılı yazısı ve ekleri gereği 
Manisa Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan uzman raporu ve Christopher Roosevelt 
tarafından yapılan inceleme sonuçlarına ilişkin raporun iletildiği Manisa Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 02.07.2009 tarih ve 2098 sayılı yazısı ve ekleri, İzmir 2 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 26.04.2011 tarihli ve 1450 sayılı ve 14.03.2016 
tarihli ve 927 sayılı yazısı ve eki kurum görüşü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği 
iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.12.2016 tarihli ve 1312 
sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda 

Manisa ili, Gördes İlçesi, Kayacık ve Şahinkaya Mahallerinde bulunan antik yerleşimin 
kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral pafta üzerinde işaretlendiği şekli ve “Maibozanoi - Plateia 
Petra”” adı ile I (birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil 
edilmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 45.04/43 
Toplantı Tarihi ve No : 27.01.2017-317 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 27.01.2017-7628 İZMİR 
Manisa ili, Gördes ilçesi, Kayacık ve Karaağaç mahallelerinde, orman alanında kalan, 

Lalepeder (Kayabaşı) Tepesi ve çevresindeki arkeolojik alana dair Prof. Dr. Cristopher H. 
Roosevelt Başkanlığında Marmara Gölü çevresi, Arkeolojik Yüzey Araştırma Ekibi tarafından 
raporun iletildiği Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 02.07.2009 tarihli ve 2098 
sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi 
kapsamında 1.(birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescili önerilen alana ilişkin olarak 5177 
sayılı kanun ile değişik 2863 sayılı kanunun 7. Maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 
16.03.2016 tarihli ve 1022 sayılı yazısı ile istenilen kurum görüşlerinin iletildiği; Manisa Valiliği 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 23.03.2016 tarihli ve 95722320-299-E.3519 sayılı yazısı ve 
eki, Gördes Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.03.2016 tarihli ve 
E.273.615 sayılı yazısı, TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü İnşaat Emlak Müdürlüğü’nün 20.04.2016 
tarihli ve E.145060 sayılı yazısı, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 20.04.2016 
tarihli ve 1794 sayılı yazısı ve eki, Gördes Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 
25.04.2016 tarihli ve E.597 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 07.04.2016 tarihli ve E.412379 sayılı yazısı ve eki, Gördes Orman İşletme 
Müdürlüğü’nün 11.05.2016 tarihli ve E.1038265 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya ilişkin olarak 
Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.01.2017 tarih ve 126 sayı ile Müdürlük evrak 
kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Manisa ili, Gördes ilçesi, Kayacık ve Karaağaç mahallelerinde bulunan, Lalepeder 
(Kayabaşı) Tepesi ve çevresinin, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastro paftasında sınırları ve köşe 
nokta koordinatları gösterildiği şekilde 2863 sayılı kanunun 7. maddesi doğrultusunda 1.(birinci) 
Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit fişinin uygun olduğuna, karar verildi. 



15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 RESMÎ GAZETE Sayfa : 107 

 

 
 1272/1-1 



Sayfa : 108 RESMÎ GAZETE 15 Şubat 2017 – Sayı : 29980 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 55.11/268 
Toplantı Tarihi ve No : 19.01.2017-171 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 19.01.2017-4061 SAMSUN 
Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Ahmetbaba Mahallesi, Topraktepe Mevkii, 129 ada, 4, 6 

parseller, 138 ada, 1 parsel ve Halilbaba Mahallesi 116 ada, 19 parselde yer alan tümülüste kaçak 
kazı yapıldığına ve söz konusu tümülüsün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine 
dair rapor ve belgelerin gönderildiği Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
14.10.2016 gün ve 2726 sayılı, 23.11.2016 gün ve 3251 sayılı yazıları, kurum görüşlerinin 
iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü’nün 10.12.2016 gün ve 292987 sayılı, Vezirköprü 
Belediyesi’nin 14.12.2016 gün ve 7799 sayılı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12.12.2016 
gün ve 441925 sayılı, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 20.12.2016 gün ve 8842 
sayılı, Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü’nün 19.12.2016 gün ve 2578751 sayılı, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi’nin 19.12.2016 gün ve 5642 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 11.01.2017 gün ve 11 sayılı dosya 
inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Vezirköprü İlçesi, Ahmetbaba Mahallesi, Topraktepe Mevkii, 129 ada, 4, 6 
parseller, 138 ada, 1 parsel ve Halilbaba Mahallesi 116 ada, 19 parselde yer alan tümülüsün 2863 
sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit 
sınırlarının ve koordinat değerlerinin ekli haritada işaretlendiği şekilde kabul edilmesine, ekteki 
tescil fişinin uygun olduğuna, kaçak kazı yaparak tahribata neden olanlar hakkında yasal 
soruşturma açılmasına ve sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, I. derece arkeolojik 
sit alanında kalan parsellerin tapu kaydına “I. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh 
konulmasına, 

I. derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, Koruma - 
Kullanma Şartları olarak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 5.11.1999 
gün ve 658 sayılı ilke kararındaki (Ek 07.04.2016 gün ve 562 sayılı ilke kararı ile birlikte) I. 
derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin hükümlerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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