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YÖNETMELİKLER

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığından:
GÜMRÜK KANUNUNA GÖRE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ

KARARI VERİLEN KARA TAŞITLARININ SAHİPLERİNE
İADESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük

Kanununun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen
araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Kanunun geçici 9 uncu maddesinin yürürlük tarihinden önce aynı
Kanunun 235 inci maddesine göre el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmiş
ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış olan araçları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun

geçici 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araç: Kara ulaşım aracını,
b) Başvuru sahibi: Aracın malikini,
c) İlk iktisap: 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kara

ulaşım araçlarından Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanlarının kullanılmak üzere ithalini,
müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dâhil motorlu araç ticareti yapanlardan
iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını
veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

ç) Kanun: 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
ifade eder.
Başvuru şekli ve süresi
MADDE 4 – (1) Kanunun 235 inci maddesi uyarınca el konularak mülkiyetin kamuya

geçirilmesi kararı verilen kara ulaşım araçlarının iadesi ile ilgili olarak Kanunun geçici 9 uncu
maddesi hükümlerinden yararlanmak isteyen kişilerin, 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine
kadar mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını veren gümrük idaresine EK-1’de yer alan dilekçe
ile başvuruda bulunmaları şarttır.

(2) Başvuru dilekçesinde, aracın tescil belgesi bilgilerine, başvuru yapan kişinin açık
adres ve iletişim bilgilerine, ilk iktisapla ilgili işlemleri gerçekleştiren vergi dairesi bilgisine,
varsa mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı örneğine, araca el konulmasına ilişkin evrak sure-
tine yer verilir.

(3) İlk iktisabın gerçekleştiği yer vergi dairesi bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi ile görevli
herhangi bir vergi dairesinden aracın tescil belgesi ibraz edilmek suretiyle öğrenilir.

(4) Başvurunun iadeli taahhütlü posta veya Acele Posta Servisi yoluyla yapılması du-
rumunda başvuru belgelerinin postaya verildiği tarih, normal posta ile veya şahsen yapılması
hâlinde ise başvuruda bulunulan idarenin genel evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru ta-
rihi olarak dikkate alınır.

Gümrük idaresince yapılacak işlemler
MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme sonucu gerekli şartları sağlamadığı anlaşılan baş-

vurular, eksikliklerin 31/7/2017 tarihine kadar tamamlanması halinde kabul edilir.
(2) Aracın tasfiyesinin tamamlandığının anlaşılması halinde başvuru reddedilir. Kanu-

nun geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren araçların tasfiye işlemleri, anılan maddenin yü-
rürlüğe girdiği tarihten, 31/7/2017 tarihi mesai saati bitimine kadar durdurulur.

(3) İlk iktisabın serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleştiğinin anlaşılması halinde,
gümrük idaresince üç gün içinde, başvuru sahibi tarafından bildirilen aracın ilk iktisabı ile ilgili
işlemleri gerçekleştiren vergi dairesinden, aracın ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisinin
bildirilmesi istenir.
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Vergi dairesince yapılacak işlemler
MADDDE 6 – (1) 4 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılan talep üzerine ilgili

vergi dairesi, tescil belgesinde ibraz edilen aracın ilk iktisabı ile ilgili işlemleri gerçekleştiren
vergi dairesi bilgisini, ilk iktisapla ilgili işlemlerin vergi dairelerinde gerçekleştirilmediğinin
tespiti halinde ise bu durumu üç gün içinde başvuru sahibine bildirir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gümrük idaresi tarafından istenen, aracın
ilk iktisabında ödenen özel tüketim vergisi tutarı bilgisi, ilgili vergi dairelerince üç gün içinde
gümrük idaresine bildirilir. Ödenen özel tüketim vergisi, taşıtın ilk iktisabı gerçekleştikten
sonra verilen düzeltme beyannameleri üzerine veya sair nedenlerle yapılan ek tahakkuklar da
dikkate alınarak belirlenir.

(3) Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında işlem yapılması, söz konusu araçların
ilk iktisabında ödenen vergilerde bir eksiklik tespit edilmesi halinde, gerekli vergi tarhiyatının
yapılmasına ve ceza uygulamasına engel teşkil etmez.

Ödenecek tutarın tespiti ve ödeme
MADDE 7 – (1) İlk iktisabın, serbest dolaşıma girişte gerçekleşmesi halinde aracın it-

halatında ödenen özel tüketim vergisi tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi ha-
linde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen özel tüketim vergisi tutarı esas alınarak
hesaplanan %25’lik tutar, başvuru sahibine ilgili gümrük idaresince posta, elektronik posta,
faks ve benzeri iletişim yolları ile bildirilir.

(2) Ödeme, başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili gümrük idaresine yapılır.
(3) Gümrük idaresine ibraz edilen belgeler çerçevesinde, araç bilgilerinin de yer aldığı

ödemeye ilişkin iki nüsha belge başvuru sahibine verilir.
Aracın iadesi
MADDE 8 – (1) Yapılan ödemeyi müteakip ilgili gümrük idaresince gerekli işlemler

yapılarak araç sahibine iade edilir. Derdest davalarda, aracın iade edildiği bilgisi gümrük ida-
resince ilgili mahkemeye bildirilir.

(2) Aracın muhafazası nedeniyle ortaya çıkan masraflar için, başvuru sahibinden yıllık
250 TL tahsil edilir. Aracın kaldığı sürenin tam yıl olmayan kısmı için, belirtilen miktar esas
alınarak aylık tutar üzerinden hesaplama yapılır. Bu hesaplamada bir aydan az olan süreler tam
ay olarak kabul edilir.

Kendiliğinden yapılan beyanlar
MADDE 9 – (1) 27/1/2017 tarihinden önce serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak

ilk iktisabı gerçekleşmiş araçlarla ilgili olarak, Kanunun 235 inci maddesi kapsamında el ko-
nularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilmesi gereken fiilin gümrük idaresince tespit
edilmesinden önce ve dördüncü maddede belirtilen süre içinde gümrük idarelerine kendiliğin-
den bildirilmesi durumunda 7 nci maddede belirlenen oran %15 olarak uygulanır. Ödeme süresi
içinde araca el konulmaz ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilmez.

(2) Ödemenin yapılmaması halinde Kanunun geçici 9 uncu maddesi hükmünden fay-
dalanılamaz.

Diğer hükümler
MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında karşılaşılan; gümrük idareleri ile

ilgili tereddütleri gidermeye Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, vergi daireleri ile ilgili tereddütleri
gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

(2) Başvuru konusu eylemin aynı zamanda 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nunun geçici 10 uncu maddesi kapsamında bulunması halinde, sadece 5607 sayılı Kanun hü-
kümleri uyarınca işlem yapılır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye

Bakanı müştereken yürütür.
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İçişleri Bakanlığından:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE

ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İçişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatındaki

kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin seçimine, atanmalarına, görev ve sorumluluk-
ları ile eğitimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Bakanlığın yurtdışı teşkilatındaki kadrolarına sürekli

görevle atanacak personeli ve bu personelle ilgili diğer konuları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Birim: Bakanlık birimleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutan-

lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını,
ç) İçişleri Ataşesi: İçişleri Bakanlığının Büyükelçilikler bünyesindeki yurtdışı ihtisas

birimlerinden İçişleri Müşavirliklerinde veya Başkonsolosluklar bünyesindeki yurtdışı ihtisas
birimlerinden İçişleri Ataşeliklerinde veya Daimi Temsilcilikler nezdinde sürekli olarak gö-
revlendirilen ve İçişleri Ataşesi kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz personeli,

d) İçişleri Müşaviri: İçişleri Bakanlığının Büyükelçilikler ve Elçilikler bünyesindeki
yurtdışı ihtisas birimlerinden İçişleri Müşavirliklerinde veya Daimi Temsilcilikler nezdinde
sürekli olarak görevlendirilen ve İçişleri Müşaviri kadrosunda bulunan diplomatik statüyü haiz
personeli,

e) Komisyon: İçişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanacak perso-
nelin tespiti amacıyla oluşturulan komisyonu,

f) Misyon şefi: Büyükelçilikte Büyükelçiyi, Daimi Temsilciliklerde Daimi Temsilciyi,
Başkonsolosluklarda Başkonsolosu veya bunların bulunmaması halinde ilgili temsilcilikte bu
görevleri tedviren yürüten görevliyi,

g) Müsteşar: İçişleri Bakanlığı Müsteşarını,
ğ) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,
h) Personel: Yurtdışı teşkilatına sürekli göreve atanacak/atanmış memurları,
ı) Personel Genel Müdürlüğü: İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünü,
i) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,
j) Yurtdışı Teşkilatı: İçişleri Bakanlığının, yurtdışında diplomatik temsilcilikler ve kon-

solosluklar nezdinde görev yapan ve ihtisas birimi niteliğini taşıyan veya taşımayan bütün ku-
ruluşlarını,

k) Yurtdışında sürekli görev: İçişleri Bakanlığının yabancı ülkeler nezdinde ülkemizi
temsil eden ve akredite bütün personeli ile milletlerarası kurum ve kuruluş yetkilileriyle te-
maslarda bulunmak üzere yurtdışında sürekli görevli personelinin yaptığı görevi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İçişleri Müşaviri ve İçişleri Ataşesi Olacaklarda Aranacak Şartlar

İçişleri Müşaviri olacaklarda aranacak şartlar
MADDE 5 – (1) Bakanlığın yurtdışı teşkilatında İçişleri Müşaviri olarak atanacak per-

sonelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Hâlihazırda geçici veya sürekli olarak altı ay ve daha uzun süre ile yurtdışında görev

yapıyor olmamak,
b) Herhangi bir sebeple dokuz ay ve daha fazla süreyle yurtdışında görev yapmış per-

sonel için; kadrosunda göreve başlama tarihinden itibaren, iki yıldan az olmamak üzere yurt-
dışında kaldığı süre kadar Bakanlık Teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

c) Aylıksız izinli olmamak,
ç) Daha önce sürekli görevle yurtdışı teşkilatında görevlendirilmemiş olmak,
d) Hakkında; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının,

dördüncü kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı
suçlarla, işkence, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı adli soruşturma veya kovuştur-
ma bulunmamak veya aynı suçlar nedeniyle idari soruşturma yürütülüyor olmamak veya mah-
kumiyet kararı bulunmamak,

e) Temsil yeteneğine sahip olmak,
f) Son beş yıl içerisinde YDS’den veya buna denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sı-

navlarının birisinden en az (60) seviyesi puan almış olmak. Ancak Bakanlık önceden duyurmak
suretiyle dil barajını belirleyeceği diller için düşürebilir,

g) Daha önceki yurtdışı görev veya eğitimlerden disiplinsizlik veya yetersizlik nede-
niyle süresinden önce geri çekilmemiş olmak.

(2) Ayrıca personel hizmet sınıfına göre aşağıdaki şartlar aranır:
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için;
1) Son iki performans değerlendirme döneminde 3,00 puandan aşağı performans de-

ğerlendirme notu almamış olmak,
2) Son üç yıl içinde, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası almamış ol-

mak,
3) Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı,

Birinci Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü unvanlarında görev yapıyor olmak
veya Birinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde olmak.

b) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için;
1) Sicil not ortalaması/değerlendirme not ortalaması 90 ve üzerinde olmak,
2) Subaylarda kıdemli binbaşı, yarbay, albay, kıdemli albay; general/amirallerde ise

Tuğgeneral-Tümgeneral/Tuğamiral-Tümamiral rütbelerinde olmak,
3) Değerlendirme puanı itibariyle seçilebilme sırasında olmak,
4) Asgari iki yıl süre ile yurtdışı sürekli görev yapmaya engel bir durumu bulunmuyor

olmak.
(3) Bu maddede sayılan nitelikleri taşımak mutlaka yurtdışı göreve atanmayı gerektirmez.
İçişleri Ataşesi olacaklarda aranacak şartlar
MADDE 6 – (1) Bakanlığın yurtdışı teşkilatında İçişleri Ataşesi olarak atanacak per-

sonelde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Hâlihazırda geçici veya sürekli olarak altı ay ve daha uzun süre ile yurtdışında görev

yapıyor olmamak,
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b) Herhangi bir sebeple dokuz ay ve daha fazla süreyle yurtdışında görev yapmış per-
sonel için; kadrosunda göreve başlama tarihinden itibaren, iki yıldan az olmamak üzere yurt-
dışında kaldığı süre kadar Bakanlık Teşkilatında fiilen görev yapmış olmak,

c) Aylıksız izinli olmamak,
ç) Daha önce sürekli görevle yurtdışı teşkilatında görevlendirilmemiş olmak,
d) Hakkında; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü kısmının

üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla, işkence,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal-
varlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi yüz kızar-
tıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı adli soruşturma veya kovuşturma bulunma-
mak veya aynı suçlar nedeniyle idari soruşturma yürütülüyor olmamak veya mahkumiyet kararı
bulunmamak,

e) Temsil yeteneğine sahip olmak,
f) Son beş yıl içerisinde YDS’den veya buna denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sı-

navlarının birisinden en az (C) seviyesi puan almış olmak. Ancak, Bakanlık önceden duyurmak
suretiyle dil barajını İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri hariç olmak üzere belirleyeceği
diller için düşürebilir,

g) Bu Yönetmelikte belirtilen sınavda başarılı olmak,
ğ) Daha önceki yurtdışı görev veya eğitimlerden disiplinsizlik veya yetersizlik nede-

niyle süresinden önce geri çekilmemiş olmak.
(2) Ayrıca personel hizmet sınıfına göre aşağıdaki şartlar aranır:
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı için;
1) Son iki yıllık performans değerlendirme döneminde 3,00 puandan aşağı performans

değerlendirme notu almamış olmak,
2) Son üç yıl içinde, kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezası almamış olmak,
3) Emniyet Amiri, Dördüncü, Üçüncü veya İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinde

olmak.
b) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için;
1) Sicil not ortalaması/değerlendirme not ortalaması 90 ve üzerinde olmak,
2) Değerlendirme puanı itibariyle seçilebilme sırasında olmak,
3) Asgari iki yıl süre ile yurtdışı sürekli görev yapmaya engel bir durumu bulunmuyor

olmak,
4) Subaylarda yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı, binbaşı; astsubaylarda ise astsubay başçavuş

veya astsubay kıdemli başçavuş rütbelerinde olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

İçişleri Müşavirliği ve İçişleri Ataşeliği
MADDE 7 – (1) Bakanlığın yurtdışı teşkilatı Büyükelçilikler nezdinde İçişleri Müşa-

virliği, Başkonsolosluklar nezdinde İçişleri Ataşeliği olup buralarda ülke menfaatleri ve Ba-
kanlık politikaları doğrultusunda İçişleri Müşaviri veya İçişleri Ataşesi görevlendirilir.

(2) İçişleri Müşavirliklerinde ihtiyaca göre birden fazla İçişleri Müşaviri görevlendiri-
lebilir. Birden fazla İçişleri Müşaviri görevlendirilmesi durumunda; aynı birim personeli olması
halinde rütbe ve kıdem olarak önde olan, farklı birim personeli olması halinde ise Bakanlık tara-
fından koordinasyon görevi verilen personel ihtisas biriminin yöneticisi olarak belirlenir. İçişleri
Müşavirleri Misyon Şefine karşı sorumludur.
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İçişleri Müşavirinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 8 – (1) İçişleri Müşaviri, birim amirine ve Misyon Şefine karşı sorumludur.
(2) 5/5/1969 tarihli ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koor-

dinasyonu Hakkında Kanun ile Dışişleri Bakanlığı uhdesine verilen görev ve yetkiler saklı kal-
mak ve bu kapsamda bağlı bulunulan Misyon Şefiyle eşgüdümde bulunmak suretiyle İçişleri
Müşaviri;

a) Her türlü sınır aşan suç ve suçlularla mücadele konusunda, imzalanmış ikili ve çok
taraflı hukuki metinler ile mütekabiliyet esasları çerçevesinde görevlendirildiği ülkede genel
kolluk işbirliği faaliyetlerini yerine getirmek,

b) Bakanlığın görev alanına giren konularda ülkemiz ile ilgili olayları izlemek, değer-
lendirmek, önlem alınması amacıyla gerekli çalışmaları sürdürmek ve edinilen bilgileri ilgili
birime iletmek,

c) Görevli bulunduğu ülkenin kolluk teşkilatlarının teknolojik gelişmelerini ve Bakan-
lığı ilgilendiren mesleki yayınları izlemek, bu konuda elde edilen veya talep edilen bilgi ve
belgeleri ilgili birime göndermek,

ç) Bakanlık ile görevli bulunulan ülkenin devlet kuruluşları arasında işbirliğini artırmak
için gerekli çalışmaları yapmak ve kurulan işbirliğinin sürekliliğini sağlamak,

d) Görevli bulunulan ülkeye giden Bakanlık personeli veya heyetleri ile ilgili gerekli
koordinasyon faaliyetlerini yerine getirmek,

e) Görev yaptığı ülke veya bölgede görev alanına giren konulardaki gelişmeler hakkında
Misyon Şefine ve Bakanlığa bilgi vermek,

f) Uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantı ve konferanslara uygun gö-
rülmesi halinde katılarak düzenlenen rapor ve belgeleri ilgili birimlere iletmek,

g) Tahsis edilen ödenekleri yasal hükümler çerçevesinde kullanmak, birimlerin yurtdışı
kaynaklı mal ve hizmetlerinin tedarik ve ikmali ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ğ) Aylık, yıllık faaliyet ve görev dönüş raporunu hazırlamak,
h) Görev yapılan ülkede, uluslararası antlaşmalar ve ilgili ülke mevzuat hükümleri çer-

çevesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının işlediği suçlar ile ülkemiz vatandaşlarına karşı
işlenen suçları takip etmek ve ilgili ülke makamlarından elde edilen bilgileri genel kolluğun
ilgili birimlerine iletmek,

ı) Nüfus ve vatandaşlık işlemleri ile ilgili bulunduğu ülkedeki mevzuat çalışmalarını
ve gelişmeleri takip etmek ve raporlamak,

i) Pasaport işleri ile ilgili bulunduğu ülkedeki mevzuat çalışmalarını ve gelişmeleri takip
etmek ve raporlamak,

j) Bakanlık ve misyon şefi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
ile sorumludur.
İçişleri Ataşesinin görev, yetki ve sorumluluğu
MADDE 9 – (1) İçişleri Ataşesi, İçişleri Müşavirinin bulunmadığı yerlerde bu Yönet-

meliğin 8 inci maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlidir. Birim Amiri ve
Misyon Şefine karşı sorumludur.

(2) İçişleri Ataşeleri İçişleri Müşaviri bulunan yerlerde görevlendirilebileceği gibi İçişleri
Müşaviri bulunmayan yerlerde de görevlendirilebilir. İçişleri Müşavirinin yanında aynı zamanda
İçişleri Ataşesi de görevlendirilmesi halinde, Ataşenin görev ve sorumluluğu, İçişleri Müşaviri
tarafından belirlenir.

(3) Ayrı birimlerden birden fazla personelin İçişleri Ataşesi olarak atanması ve İçişleri
Müşaviri bulunmaması halinde Bakanlık tarafından koordinasyon görevi verilen personel, ih-
tisas biriminin yöneticisi olarak belirlenir. İçişleri Ataşeleri Misyon Şefine karşı sorumludur.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İçişleri Ataşeleri İçin Sınavlara İlişkin Esaslar

Duyuru ve başvuru
MADDE 10 – (1) Bakan onayı ile belirlenen kadrolara İçişleri Ataşesi ataması için du-

yuru yapılır.
(2) Sınava katılmak isteyen personel son başvuru tarihi itibarı ile 6 ncı maddede belir-

tilen İçişleri Ataşesi olması şartlarını taşıması halinde çalıştığı kadronun en üst dereceli amirinin
muvafakati üzerine sınav başvuru formlarını doldurup imzalı dökümüyle birlikte ilgili birim-
lerin dış ilişkilerden sorumlu daire başkanlıklarına teslim ederler.

(3) Personel hakkında yürütülen adli ve/veya idari soruşturma ya da kovuşturma olup
olmadığı ve diğer şartları taşıyıp taşımadıkları birimlerince değerlendirilir.

(4) Yapılan değerlendirme sonucu başvuru şartlarını taşıdığı tespit edilen personelin
başvuru dosyaları Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne iletilir.

(5) Başvuruları kabul edilenlere ait liste Bakanlık internet sitesinde duyurulur.
Sınav komisyonu
MADDE 11 – (1) Sınav komisyonu, Bakan onayı ile oluşturulur. Komisyon başkanı

Bakanlık personel genel müdürü veya yardımcısıdır. Üyeler; Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden
bir Hukuk Müşaviri, Emniyet Genel Müdürlüğünden bir genel müdür yardımcısı, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından birer komutan yardımcısından oluşur.
Komisyonun toplam üye sayısı beş kişidir. Yedek üyeler de aynı usullerle belirlenir.

(2) Sınav Komisyonu, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl
üyelerin katılmadığı toplantılara yedek üye katılır.

(3) Sınav Komisyonunun başkan ve üyeleri kendileri ile eşlerinin, üçüncü derece dâhil
olmak üzere, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev
alamaz.

Sınav
MADDE 12 – (1) Sınav, mülakat şeklinde yapılır.
(2) Başvuru şartlarını haiz adaylardan YDS puanı en yüksek olandan aşağıya doğru sı-

ralanarak, ilgili birime tahsis edilen boş kadro sayısının beş katı aday mülakat sınavına çağrılır.
(3) Sınav, Ankara’da yapılır. Sınav takvimini belirlemek, sınavı yapmak, sonuçları du-

yurmak ve sınavla ilgili tüm sekretarya iş ve işlemleri Bakanlık Personel Genel Müdürlüğü ta-
rafından yürütülür.

(4) Herhangi bir nedenle sınava katılamayan aday başarısız sayılır.
(5) Mülakat, sınav komisyonu tarafından adayların atanacakları görevin gerektirdiği

niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınarak; temsil yeteneğinin, bir konuyu kavrayıp
özetleme ve ifade yeteneği ile yabancı dil bilgisine puan vermek suretiyle değerlendirilmesidir.
Mülakata alınan personel;

a) Temsil yeteneği 30 puan,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği 30 puan,
c) Yabancı dil bilgisi 40 puan,
olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilir. Sınav komisyonunun her bir

üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Aday Mülakat
Değerlendirme Formuna kaydolunur. Her bir üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik orta-
laması alınarak adayın mülakat puanı belirlenir. Puanı elli ve üzeri olan aday başarılı sayılır.

(6) Temsil yeteneğinin tespitinde; güncel ve kültürel konular, protokol bilgisi, giyim,
kültürel farkındalık, tutum ve davranış, davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu ve uyum
kabiliyeti gibi nitelikler aranır.
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(7) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin tespitinde; sözlü sınavda aday-
lara sorulmak üzere, ölçmeye yönelik soru hazırlanabilir. Bu yönteme başvurulması halinde
hazırlanan sorular, sınav komisyonu huzurunda adayın kendisi tarafından kura çekilmek sure-
tiyle sorulur. Bir adaya sorulan soru bir başka adaya da sorulabilir. Adaya bu yöntemle kaç
soru sorulacağına sınav komisyonu karar verir. Bu yönteme başvurulması sınav komisyonu
üyelerinin ayrıca soru sormasına engel oluşturmaz.

(8) Yabancı dil bilgisinin tespitinde; adayların kendilerini ifade edebilmeleri ve sorulara
cevap verme düzeyleri dikkate alınır.

(9) Mülakat sonuçları, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilir.
Nihai başarı listesi
MADDE 13 – (1) Nihai başarı listesi, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesi gereğince ya-

pılan sınavda başarılı sayılanların sınav puanlarının büyükten küçüğe doğru sıralaması ile oluşur.
(2) Her bir bağlı kuruluş için ayrı ayrı düzenlenecek nihai başarı listesi Bakanlığın in-

ternet sitesinde ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca adrese bir
tebligat yapılmaz.

(3) Birinci fıkraya göre hazırlanacak nihai başarı listesinde eşitlik olması durumunda
eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;

a) Yabancı dil sınavında yüksek puan alan adaya,
b) Temsil puanı fazla olan adaya,
c) Mesleğe başlama tarihi daha önce olan adaya,
öncelik tanınır.
(4) Bu Yönetmelikte belirtilen herhangi bir nedenden dolayı görevlendirmesi yapılma-

yan personelin yerine her bir bağlı kuruluş için ayrı ayrı olmak üzere nihai başarı listesinden
görevlendirme yapılmayan adaylar arasından en yüksek puanı alan personel görevlendirilir.
Puanların eşit olması halinde üçüncü fıkradaki yöntemle öncelik belirlenir.

(5) Herhangi bir sebeple görevlendirme yapılan yerlerden birinde görev süresi tamam-
lanmadan boş kalma durumu oluşması halinde nihai başarı listesi, müteakip sınav dönemine
kadar geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama, Eğitim, Görev Süresi ve Yurtiçi Göreve Atanma

Atama
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca yurtdışı teşkilatında İçişleri

Müşaviri olarak görevlendirilmek üzere birimlerce tespit edilen personel ile 13 üncü maddesi
uyarınca yurtdışı teşkilatında görevlendirilmek üzere nihai başarı listesinden başarı sırasına
göre tespit edilen personelin atamaları, Personel Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakanın uygun
görmesinden sonra, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama
Usulüne İlişkin Kanunun 4 üncü maddesinde öngörülen usule göre yapılır.

Yurtdışı teşkilatına atananların eğitimi
MADDE 15 – (1) Yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek personel, atama öncesi Ba-

kanlığın ilgili birimlerce koordineli olarak hazırlanacak program çerçevesinde en az beş gün
hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.

(2) Personelin ayrıca, Dışişleri Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının yurt-
dışı sürekli göreve atanan personeli için düzenlenen hazırlayıcı eğitime de katılmaları sağlanır.

Yurtdışı teşkilatında görev süresi
MADDE 16 – (1) Yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek Bakanlık personelinin görev

süreleri iki yıldır. Bu süre İçişleri Bakanının onayı ile bir kez bir yıl uzatılabilir, bu personel
görevlendirme süresi dolmadan görevlendirme usulü ile geri çekilebilir.

(2) Yurtdışı görev süresi sona erenler Bakanlıkça durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
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Soruşturma ve/veya kovuşturma nedeniyle atanmama, yurtiçi göreve atanma
MADDE 17 – (1) Yurtdışında sürekli görevlendirilecekler hakkında atama tarihi itiba-

riyle ceza soruşturması veya kovuşturması veya kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin
cezası ile daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması bulunması halinde, bu perso-
nelin yurtdışı teşkilatına ataması ertelenir. Soruşturma veya kovuşturma sonucunda ceza alın-
maması ve yeni bir sınav yapılmamış olması halinde, söz konusu personel başarı listesine puan
sıralamasına göre ilave edilir. Yeni bir sınav yapıldıktan sonra soruşturma veya kovuşturma il-
gili personelin lehine sonuçlansa dahi bu durum ilgili açısından başarı listesine ilave sonucunu
veya yurtdışı teşkilatına atanma sonucunu doğurmaz.

(2) Yurtdışı teşkilatında bir göreve müracaat ve atanabilmek için öngörülen nitelikleri
taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya bu niteliklerini sonradan yitirenler yurtdışı görev sü-
resinin bitmesi beklenmeden yurtiçi göreve atanır.

(3) Yurtdışı teşkilatına atananlardan haklarında bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan
nitelikte soruşturma veya kovuşturma açılanlar, fiilin niteliği ve göreve etkisi dikkate alınarak
süre beklemeden de yurtiçi göreve atanabilir.

ALTINCI BÖLÜM
Özlük İşlemleri

Özlük hakları ve seyahatler
MADDE 18 – (1) Yurtdışı teşkilatına atanan personelin görev başlangıcından itibaren

özlük hakları ile ilgili işlemler Bakanlıkça yürütülür.
(2) Yurtdışı teşkilatına atanan personelin görevi nedeniyle akredite bulunduğu bölge

dışındaki yerlere gerçekleştireceği seyahatler için Misyon Şefinin bilgisi dahilinde Bakanlıkça
gerekli onaylar alınır. Yurtdışı teşkilatına atanan personelin akredite olduğu bölge içinde ger-
çekleştireceği seyahatler, Bakanlığın ve Misyon Şefinin bilgisi dâhilinde yerine getirilir.

Yıllık izin
MADDE 19 – (1) Yurtdışı teşkilatında görevli personel, yıllık izin hakkını Misyon Şefi

bilgilendirilerek Bakanlık onayı doğrultusunda kullanır. Personel bu izin süresinin bitiminde
göreve başlar, izne ayrılış ve göreve başlama yazısını Bakanlığa gönderir.

Disiplin ve performans değerlendirme
MADDE 20 – (1) Yurtdışı teşkilatında sürekli görevle görevlendirilen personelin di-

siplin işlemleri 2/1/2017 tarihli ve 682 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür-
lüğe giren Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe göre yürütülür.

(2) İçişleri Müşavirliğine sürekli görevle görevlendirilen personelin değerlendirmesi
kendi tabi olduğu değerlendirme usul ve esaslarına göre üçüncü fıkrada belirlenenler tarafından
gerçekleştirilir.

(3) Yurtdışı teşkilatında görevlendirilen personelin performans değerlendirme amirleri
aşağıda gösterilmiştir:

a) İçişleri Müşaviri; birinci performans değerlendirme amiri Misyon Şefi, ikinci per-
formans değerlendirme amiri kendi Birim Amiridir.

b) İçişleri Ataşesi;
1) Diplomatik temsilcilik nezdinde görevlendirildiği durumda; İçişleri Müşaviri bulun-

muyorsa birinci performans değerlendirme amiri Misyon Şefi, ikinci performans değerlendirme
amiri kendi Birim Amiridir. İçişleri Müşaviri bulunuyorsa, birinci performans değerlendirme
amiri İçişleri Müşaviri, ikinci performans değerlendirme amiri Misyon Şefidir.

2) Konsolosluk nezdinde görevlendirildiği durumda; birinci performans değerlendirme
amiri Misyon Şefi, ikinci performans değerlendirme amiri personelin kendi Birim Amir Yar-
dımcısıdır.
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YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Aylık rapor
MADDE 21 – (1) Personel, 13/12/1983 tarihli ve 189 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluş-

larının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belir-
tilen görevler ile kurumlarınca verilen görevlere ilişkin edindikleri bilgileri değerlendirerek
ulaştıkları sonuçları aylık raporlar halinde iki nüsha olarak hazırlar. Bu raporların bir nüshasını
Bakanlığa diğer nüshasını ise Misyon Şefi aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına gönderir.

Yurda dönüşte rapor verme
MADDE 22 – (1) Yurtdışı sürekli görevi sona eren personel, yurtdışı görevde iken hazır-

ladığı raporlar doğrultusunda özet bir rapor hazırlayarak en geç bir ay içerisinde Bakanlığa verir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 23 – (1) 21/6/2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Em-

niyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yö-
netmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yurtdışında görevli personel
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutan-

lığı personelinin İçişleri Müşaviri ve İçişleri Ataşesi kadrolarına aday olabilmeleri için ayrıca
biriminde görev yaptığı süre boyunca taksirli suçlar hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılı suçlar dışındaki diğer suçlardan; mahkemeler,
disiplin mahkemeleri/kurulları veya disiplin amirlerince toplam olarak 21 gün ve daha fazla
hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile cezalandırılmamış olmak şartı aranır.

Emniyet müşavirliği ve Emniyet Ataşeliği görevlerini yürütmekte olan personel
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği andan itibaren halen Em-

niyet Müşavir ve Ataşelerinin görevlerini yürütmek üzere geçici süreyle dış temsilciliklerde
görevli bulunan personel açısından bu Yönetmeliğin “İçişleri Müşaviri olacaklarda aranacak
şartlar” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümler
ile yine bu Yönetmeliğin “İçişleri Ataşesi olacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 6 ncı madde-
sinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan hükümler uygulanmaz.

Dış temsilciliklerin korunması
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Dış temsilciliklerin korunmasında Jandarma Genel Komu-

tanlığı personelinin görevlendirilmesi Jandarma Genel Komutanlığının bu husustaki yönetme-
liği çıkarılana kadar 15/01/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürür-
lüğe giren Dış Temsilciliklerinin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel
Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kıyasen yapılır.

(2) Bahse konu Yönetmeliğin uygulanmasında Jandarma Genel Komutanlığı için Em-
niyet Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Jandarma Genel Komutanlığına yapılmış sayılır. Baş-
kanlık ibareleri Jandarma Genel Komutanlığı için Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Dairesi
Başkanlığı olarak anlaşılır. Jandarma Genel Komutanlığı bakımından koruma amiri, koruma
memurunun amiri durumundaki en az (1) Sıralı Hizmet Bölgesi görevini tamamlamış olan ve
Jandarma Sınıfına mensup en az 6 yıl fiili hizmeti bulunan muvazzaf Üsteğmen ve üstü rütbe-
deki subayı; Koruma memuru, en az (1) Sıralı Hizmet Bölgesi görevini tamamlamış olan Jan-
darma Genel Komutanlığı mensubu muvazzaf Astsubaylarda Üst Çavuş ve üstü rütbedeki per-
soneli ya da en az 6 yıl fiili hizmeti bulunan Uzman Jandarma Çavuşu ifade eder. Bu maddede
yazılı hususlara ilişkin tereddütler Bakan tarafından giderilir.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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Erzincan Üniversitesinden:
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/5/2012 tarihli ve 28293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Erzincan
Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Karabük Üniversitesinden:

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TARİH, KÜLTÜR, SANAT ARAŞTIRMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat

Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzen-
lemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırma-

ları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

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

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: Karabük Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcısını,
d) Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Karabük Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Başta Karabük ili ve çevresi olmak üzere yazılı tarihi kaynakları açığa çıkararak tarih

öncesinden başlamak üzere İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ ve Cumhuriyet dönemi
boyunca yazılı kronik, hatırat, arşiv belgeleri, şer’iyye sicilleri, yazma eserler ve başka dillerde
yazılan özgün çalışmalarla şehir tarihine ait bilgileri ortaya koymak, bunları kamuoyu ve bilim
dünyasıyla paylaşmak,

b) Karabük ve çevresinin tarihi hakkında var olan çalışmalara yenilerini ilave etmek,
bilgi karışıklığı ve bilgi kirliliğini önlemek, yapılan amatör çalışmalara profesyonel destek sağ-
lamak ve birinci el olarak yapılacak çalışmaları koordine etmek,
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c) Üniversitelerin varlık amaçlarından birisi olan şehir ve Üniversite işbirliği çerçeve-
sinde valilikler, belediyeler, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak
Karabük ve çevresinin tarihi ile ilgili birinci elden bilimsel muhataplığı sağlamak, bilimsel
müracaat merkezi olmak.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Karabük ili ve ilçelerinin tarihi ile ilgili olarak İlk Çağ, Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın

Çağ ve Cumhuriyet dönemine ait her türlü belge ve bilginin tespiti, temini ve değerlendirilme-
sini sağlamak,

b) Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturmak, bu arşiv ve
kütüphaneye başta Başbakanlık arşivi olmak üzere diğer kamu kuruluşları ile özel şahıslarda
bulunan belge, yazma ve matbu eserleri bağış, satın alma veya kopyalama suretiyle kazandırmak,

c) Şehir tarihinin önemli kaynaklarından biri olan kadı defterlerinin (şer’iyye sicilleri)
tespit edilerek kataloğunun hazırlanması ve bu defterler üzerinde ilmi araştırmalar yapılmasını
sağlamak,

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör kuruluşlarının, gerçek ve tüzel
kişilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda etüt, proje, analiz ve benzeri çalışmalar yapmak, ra-
por hazırlamak, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

d) Üniversitelerde yapılacak olan lisans ve lisansüstü tezler ve diğer ilmi araştırmalardan
Merkezin amacına uygun olanlarını yayınlamak ve bu maksatla diğer kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak,

e) Tarih bilimi dalında çalışmalarda bulunacaklar için eski dilde yazılmış olan kaynak
eserleri ve belgeleri okumalarına yardımcı olmak amacıyla Osmanlıca kursları düzenlemek,
tezhib, ebru ve el sanatları gibi alanlarda öğretici kurslar açmak,

f) Ulusal veya uluslararası kongre, panel, seminer, çalıştay, konferans, gezi, toplantı,
sergi ve benzeri bilimsel faaliyetler düzenlemek, bu faaliyetlerde bulunan gerçek ya da tüzel
kişilerle işbirliği yapmak,

g) Bölüm ve anabilim dallarının projeler hazırlamalarına destek vermek,
ğ) Kitap, dergi ve bülten gibi yayın faaliyetlerinde bulunmak bu gibi faaliyetlerde bu-

lunan gerçek ya da tüzel kişilerle işbirliği yapmak ya da hizmet satın almak,
h) Türk halk müziği, halk oyunları, yazılı ve sözlü edebiyat, önemli kişilere ait biyo-

grafiler, halk kültürü ve gelenekleri konularında araştırmalar yapmak,
ı) Halk kültürü açısından Karabük ve çevresiyle ilgili el sanatlarını ortaya çıkarmak,

tanıtmak ve geliştirmek,
i) Karabük ili başta olmak üzere yakın çevrede tarihi coğrafya, göç, yerleşme, doğal ve

kültürel miras, ekoturizm ve sanayi coğrafyası başta olmak üzere fiziki ve beşeri coğrafya ko-
nularında araştırmalar yapmak,

j) Arkeoloji ve sanat tarihi çalışmalarının daha iyi bilinip tanıtılabilmesi doğrultusunda,
kazı araştırma ve uygulama faaliyetleri yapmak, il sınırları dâhilindeki tarihi dokuyu Karabük
ve çevresine ait kültürlerini ve gelişimlerini ortaya çıkarmak, yapılaşmanın dönem ve çeşitli-
liğini tespit etmek,

k) Merkezin amacına uygun olarak, Rektör tarafından verilecek görevler ile 2547 sayılı
Kanun hükümlerine göre diğer faaliyetlerde bulunmak,

l) Tarih kültür ve sanat dallarını ilgilendiren alanlarda teşvik edici çalışmalar yapmak,
bu konuda yarışmalar düzenlemek, teşvik ve onur ödülleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
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Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren Üniversite öğretim

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden
görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Müdürün görüşü alınarak Üniversite
öğretim elemanları ya da idari personel arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür
yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı yöntemle müdür yardımcısını da
değiştirebilir.

(3) Müdür, görev başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak
bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve idari işleri yürütmek,
b) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, kararları Rektörlüğe sunmak ve uygulamak,
c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
ç) Merkezde görev yapacak eğitimcileri, akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını

belirlemek ve görevlendirmelerle ilgili önerileri Rektörlüğe sunmak,
d) Merkezde görevli veya Merkezde görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim

amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe önermek,
e) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve

kuruluşlarla iletişim kurmak,
f) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporları hazırlamak, Yönetim Kurulunun

görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak,
g) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü

çalışma ve faaliyetini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma
ve faaliyetleri yönlendirmek.

Müdür yardımcılarının görevleri
MADDE 10 – (l) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:
a) Gerektiğinde Müdürlüğe vekâlet etmek,
b) Koordinasyon işlerinde Müdüre yardımcı olmak,
c) Merkezin her türlü eğitim, öğretim, yönetim ve öğrenci işlerini yürütmek,
ç) Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
(2) Müdür yardımcıları Merkezin amacına uygun olarak işleyişinden, Müdüre karşı so-

rumludur.
Yönetim Kurulu
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, müdür yardımcıları ve Danışma Kurulunun

önerisi üzerine üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyelerinden oluşur. Yö-
netim Kurulu 7 üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi
bitmeden görevden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni-
den görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.
(3) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak Müdür

tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çoklu-
ğuyla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları düzenlemek,
b) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek, uygulanması konusunda

kararlar almak,
c) Şehir tarihiyle ilgili olarak hazırlanan projeleri kamu kurum ve kuruluşları ile diğer

kurumlara sunarak projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,
ç) Merkeze bağlı bilimsel araştırma biriminin çalışma usul ve esaslarını belirlemek,
d) Merkeze bağlı olarak düzenli bir şekilde yayınlanacak olan bilimsel dergi için gerekli

birimi oluşturmak,
e) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak faaliyetleri planlamak,
f) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak,
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g) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak,
ğ) Teşvik ve onur ödülü verilecek kişi ve kurumları tespit etmek.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Müdür, Üniversitenin konuyla ilgili fakülte dekan-

ları, enstitü müdürleri, ana bilim dalı başkanları ve Üniversitede görevli öğretim elemanları ile
istekleri halinde Merkezin çalışma alanlarına katkıda bulunabilecek resmi veya özel sektör ku-
rum ve kuruluşlarının temsilcileri ve bu konuda önemli hizmetler vermiş kişiler arasından Mü-
dürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla yirmi beş kişiden
oluşur. Süresi dolmadan görevlerinden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere
aynı yöntemle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Danışma
Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Danışma Kurulunda kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
(4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalış-

ma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, bunların uygulanması ve geliştirilmeleri yö-
nünde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi
MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun

gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-
şılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun

ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 4/7/2011 tarihli ve 27984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karabük

Üniversitesi Tarih, Kültür, Sanat Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
TÜV TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME A.Ş.’NİN 

ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE 
DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-10)

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2354 kimlik kayıt numarası tahsis edi-
len ve Gayrettepe Mahallesi Ayazmadere Caddesi Pazar Sokak No:2-4 Bareli Plaza Beşiktaş/İS-
TANBUL adresinde bulunan TÜV Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. 10/7/2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çer-
çevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğ-
rulaması faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış ku-
ruluş olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA 

YÖNETMELİK KAPSAMINDA UKS ULUSLARARASI KALİTE SİSTEMLERİ 

VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME 

KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE 

DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-11)

MADDE 1 – (1) Atakent Mahallesi Dicle Caddesi No:35 Ümraniye/İstanbul adresinde

bulunan UKS Uluslararası Kalite Sistemleri ve Belgelendirme Ltd. Şti. 26/6/2009 tarihli ve

27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hak-

kında Yönetmelik çerçevesinde Ek-1’de yer alan kapsamda uygunluk değerlendirme faaliyeti

yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “010” kimlik kayıt numarası ile uy-

gunluk değerlendirme kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

FTI FASAD TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ 

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-22)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-12)

MADDE 1 – 30/9/2014 tarihli ve 29135 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan FTI Fasad

Teknoloji Merkezi A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

(MHG/2014-22)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2547 kimlik kayıt numarası tahsis edilen

ve Barbaros Mahallesi Sarkaç Sokak Ağaoğlu My Prestige No:1/124 Ataşehir/İstanbul adresinde

bulunan FTI Fasad Teknoloji Merkezi A.Ş. 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) çerçevesinde Ek-1’de yer alan kap-

samda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması faaliyetini yürütmek üzere

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmiştir.” 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TÜRKİYE ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ BİRLİĞİ-KALİTE VE ÇEVRE KURULU 

İKTİSADİ İŞLETMESİNİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK 

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-02)’DE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

TEBLİĞ (MHG/2017-15)

MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuru-

luş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-02)’in Ek-1’i ekteki şekilde değişti-

rilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

KİWA MEYER BELGELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ

KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ 

(MHG/2014-28)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR TEBLİĞ (MHG/2017-16) 

MADDE 1 – 13/11/2014 tarihli ve 29174 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kiwa Meyer

Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

(MHG/2014-28)’in ismi “Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-28)” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kiwa Meyer

Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.” ibaresi “Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.” olarak değiş-

tirilmiştir.

MADDE 3 –Aynı Tebliğin Ek-1’inde yer alan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:

MHG/2015-20) Çerçevesinde Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Görevlendirme

Kapsamı” ibaresi “Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Görevlen-

dirme Kapsamı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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YARGITAY KARARLARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/182 

Karar No : 2016/617 

Davacı : K.H 

Katılan : ENVER AKBAY, Niyaz ve Halime oğlu 03/05/1952 Ağabeyli doğumlu, 

Konya Cihanbeyli Ağabey Nüf. kayıtlı halen Dumlupınar Mah. 

Güneysaray Sk No: 5 iç kapı No: 1 SELÇUKLU KONYA 

Sanık : ABDULLAH HALEF EL MUHAMMED, Hüseyin ve Ġbdisem oğlu 1997 

Halep doğumlu Mah. Nüf kayıtlı Buhara Mah. Tevazu sk no: 12 

SELÇUKLU KONYA 

Suç : Mala zarar verme, suç eĢyasının satın alınması veya kabul edilmesi 

Suç Tarihi : 28/05/2015 

Karar Tarihi : 12/10/2016 

Sanığın sübut bulan eylemine uyan 5237 TCK nun 165/1, 61, 52 maddesi gereğince 6 ay 

hapis cezası ve 100 TL Adli para cezası ile cezalandırılması karar verilmiĢ verilen cezası CMK 

231/5 maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA karar 

verilmesine, dair gıyabi hüküm bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ imkanı 

sağlanamadığından Resmi Gazete’de ilanen tebliğine karar verilmiĢ olmakla 7201 sayılı Kanunun 

28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında karar özetinin ilanına, 

ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde tebligatın yapılması sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün 

içerisinde taraflarca yasa yoluna baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ 

olunur.  2076 

————— 

Esas No : 2016/376 

Karar No : 2016/648 

Davacı : K.H 

Katılan : NAZMĠ BALOĞLU, Mahmut ve Sevim oğlu 19/03/1982 Konya doğumlu 

Konya Meram Sahibiata Mah. Nüfusuna kayıtlı, Çimenlik Mah. Kara 

Davud Cad. No: 26 KARATAY/KONYA  

Sanık : AHMET KALAY, ġeref ve Dilek oğlu 25/10/1989 D.lu Konya Sarayönü 

KurĢunlu Mah. Nüf kayıtlı halen Sahibiata Mah. Çifte Merdiven Mah. No: 4 

MERAM KONYA 

Suç : Bina içinde muhafaza altına alınmıĢ olan eĢya hakkında hırsızlık, Suç 

EĢyasının satın alınması veya kabul edilmesi, bina içinde muhafaza 

edilmiĢ eĢya hakkında hırsızlık 

Suç Tarihi : 01/11/2011 

Karar Tarihi : 19/10/2016 

Sanığın sübut bulan eylemine uyan 5237 TCK nun 142/1-b, 61 maddesi gereğince 

maddesi gereğince 6 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılması karar verilmiĢ, dair gıyabi hüküm 

bütün aramalara rağmen bulunup kendisine tebliğ imkanı sağlanamadığından Resmi Gazete’de 

ilanen tebliğine karar verilmiĢ olmakla 7201 sayılı Kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi 

Gazete’nin ilk çıkacak nüshasında karar özetinin ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde 

tebligatın yapılması sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde taraflarca yasa yoluna 

baĢvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleĢeceği ilanen tebliğ olunur. 2077 
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Çorlu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2007/404 

Karar No : 2017/23 

Tehdit, Hakaret ve Silahla Kasten Yaralamaya TeĢebbüs suçlarından hakkında 

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 19/01/2017 tarihli ilamı ile 5237 sayılı 

TCK'nın 66/1-e, 67/2 maddeleri delaleti ile 5217 sayılı CMK'nun 223/8 maddeleri gereğince 

kamu davasının zamanaĢımı nedeniyle düĢürülmesine karar verilen BektaĢ ve Mergül oğlu, 

20/09/1985 Bulgaristan doğumlu. Yüksel ġĠMġEK tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ. 

Gerekçeli Karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklanan nedenlerle; 

1 - Her ne kadar müĢteki sanık Ünal Eral hakkında tehdit ve hakaret; katılan sanık Erol 

ġimĢek hakkında tehdit ve hakaret; sanık Yüksel ġimĢek hakkında tehdit, hakaret ve silahla 

kasten yaralamaya teĢebbüs suçlarından cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmıĢsa da, 

Atılı suçlar yönünden olağan zamanaĢımı süresinin dolduğu anlaĢıldığından, 5237 sayılı 

TCK'nın 66/1-e, 67/2 maddeleri delaleti ile 5271 sayılı CMK'nın 223/8 maddesi gereğince kamu 

davasının zamanaĢımı nedeniyle düĢürülmesine, 

2 - Dosya kapsamında yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, 

3 - Karar kesinleĢtiğinde, bir örneğinin müĢteki sanık Ünal Eral hakkındaki disiplin 

iĢlemleri yönünden Edirne Barosuna gönderilmesine, 

Dair, katılan sanık Erol müdafinin yüzüne karĢı, katılan sanık Erol ve müĢteki sanık Ünal 

ile sanık Yüksel'in yokluğunda, kararın öğrenildiği tarihten (karar yüzüne karĢı verilenler için 

tefhim ve yokluğunda karar verilenler yönünden tebliğ tarihinden) itibaren 7 gün içinde 

mahkememize hitaben yazılacak dilekçe ile veya sözlü beyanın zabıt katibi tarafından zapta 

geçirilmesi ile Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar 

açıkça okunup usulen anlatıldı. 2078 

—— • —— 
Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

Esas No : 2016/410 

Karar No : 2016/614 

Göçmen Kaçakçılığı Yapma suçundan sanık Allahverdi ve Zülfiye oğlu 01/01/1990 

Afganistan doğumlu MOHAMMAD QASEM KHDAYAR hakkında mahkememizden verilen 

01/12/2016 tarih ve 2016/410 Esas-2016/614 sayılı karar, tüm aramalara rağmen bulunup tebliğ 

edilemediğinden Resmi Gazete’de ilanına karar verilmekle, sanığın "Göçmen Kaçakçılığı 

Yapma" suçundan 5237 sayılı TCK.nun 37 madde delaletiyle 79/1-b ve 62/1, 52/2 maddeleri 

uyarınca 2 YIL 6 AY HAPĠS VE 80 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

YARGILAMA GĠDERLERĠNĠN KAMU ÜZERĠNDE BIRAKILMASINA, tebliğ tarihinden 

itibaren 15 (onbeĢ) gün süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe yada zabıt katibine 

yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim ve hakimce tasdik olunmak suretiyle Ġstanbul Bölge 

Adliye Mahkemesince inceleme yapılması amacıyla ĠSTĠNAF Kanun yolu açık olmak üzere karar 

verilmiĢtir. 

7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince sanığın yokluğunda verilen 

kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligat yapılmıĢ 

sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 2080 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR LĠSANS VE YAZILIM  

GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar Lisans ve Yazılım Güncellemesi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen 

marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname 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 dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/04/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 geçici teminat 

verilecektir. 

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

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

 3215/1-1 
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MUHTELĠF CĠNS VE MĠKTAR LĠSANS VE YAZILIM  

GÜNCELLEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı muhtelif cins ve 

miktar Lisans ve Yazılım Güncellemesi KuruluĢça hazırlanan teknik Ģartnamesine ve istenilen 

marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek Ģartlar listesinde 

belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, Ģartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte teknik Ģartnamesi, marka/modeli, Ofis tip ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin 

aynen kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı 

belgeler ile ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20/04/2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve istenen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu 

tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale 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 geçici teminat 

verilecektir. 

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

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

 3216/1-1 
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3 KALEM PANTOLON GÖMLEK (YAZLIK-KIġLIK) SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz Ġkmal Grup Komutanlığı 

ihtiyacı 3 Kalem Pantolon Gömlek (Yazlık-KıĢlık), Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi 

kurumca hazırlanan teknik Ģartnamelerine ve tedarik miktarı ve beden ölçüleri listesine uygun 

olarak, ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın 

alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale 

Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18/04/2017 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3217/1-1 
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GÜVENLĠK KAMERA SĠSTEMĠ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Pamukkale Üniversitesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı ihtiyacı olan Güvenlik Kamera Sistemi 

teknik Ģartnamesine ve Network Veri (Video-Ses-Log) Yönetici, Kayıt ve Ġzletme Merkez Yazılımı 

için Seetec Cayuga Infinity markasına uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale ek 

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

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 

hesabına yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte, teknik Ģartname, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen kabul 

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

ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24.04.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.15’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

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

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluĢça hazırlanan teknik 

Ģartnamesine ve Network Veri(Video-Ses-Log) Yönetici, Kayıt ve Ġzletme Merkez Yazılımı için 

Seetec Cayuga Infinity markasına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit 

edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - Ġhale konusu malzemelerin 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 Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (Ġstisna) kapsamında 

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

 3218/1-1 
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T.C. DENĠZ KUVVETLERĠ KOMUTANLIĞI ANKARA DENĠZ ĠKMAL  

GRUP KOMUTANLIĞI ĠHTĠYACI 2 KISIM Ġġ GÜVENLĠĞĠ  

KORUYUCU MELBUSAT SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ankara Deniz Ġkmal Grup Komutanlığı 

ihtiyacı 2 Kısım ĠĢ Güvenliği Koruyucu Melbusat, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile Kurumca 

hazırlanan teknik ve idari Ģartnamelerine uygun olarak, ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

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

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

verecek olan firmaların, malzeme listesinde belirtilen Ģartname bedelini Ofis veznesine veya Ġhale 

Ek ġartlarında belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

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

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

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

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

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

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24/04/2017 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu her bir kısmın tamamı için teklif vermek kaydıyla kısmi teklif 

verilebilecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif mektuplarına 

belirtilecektir. 

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

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

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 3219/1-1 
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ANKARA ĠLĠ, YENĠMAHALLE ĠLÇESĠ, GAZĠ MAH. BULUNAN TAġINMAZ ÜZERĠNE 

KONUT ĠNġAATI YAPTIRILMASI ĠÇĠN PROJE ĠHALESĠ YAPILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ankara Ġli, Yenimahalle Ġlçesi, Gazi Mah. 5765 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı 345,00 m² 

yüzölçümlü taĢınmaz üzerine konut inĢaatı yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, 

mekanik, elektrik projeleri, keĢif ve metrajlarının hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya kuruluĢlardan 

onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması iĢidir. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik ve mali Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 09.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 10.05.2017 günü saat 14:00’de Genel 

Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 3241/1-1 

————— 

MOBĠL AĠDAT ÖDEME SĠSTEMĠ PROJESĠ HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

1 - Türk Kızılayı tarafından ―Mobil Aidat Ödeme Sistemi Projesi‖ ihalesi Ġdari ve Teknik 

ġartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, 4.000,00 TL’lik geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler "Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir / ANKARA" adresindeki Genel 

Müdürlüğümüz, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / Ġstanbul‖ adresindeki 

Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilir. 

Ġdari ġartnameye www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların tekliflerini en geç 05.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Yönetim Destek 

Hizmetleri Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 05.05.2017 saat 15:00’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu ihale kanunlarına tabi değildir. 3240/1-1 
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ÖN YETERLĠK DAVETĠ 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketinden: 

 BOTAŞ 

Ülke : Türkiye 

Projenin Adı : Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii (Faz-

III) Projesi  

SözleĢmenin Adı : Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii (Faz-

III) Projesi Kapsamında Mühendislik, Tedarik, 

Kurulum ve Devreye Alma (EPIC) Hizmetleri  

Sektör : Enerji  

Ġkraz No./Kredi No./Tahsisat No. : Avrupa Yatırım Bankası tarafından belirlenecektir. 

Ön yeterlilik Referans No. : ICB-005  

1 - Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. (BOTAġ), Avrupa Yatırım Bankası’na Kuzey 

Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsii (Faz-III) Projesi finansmanı için baĢvurmuĢ olup, proje 

EPIC sözleĢme bedelinin bir bölümünün Banka tarafından karĢılanması öngörülmektedir.  

Bu sözleĢmenin Ekim 2017 tarihi itibarıyla baĢlayarak Aralık 2020 tarihinde sona ermesi 

planlanmaktadır.  

2 - BOTAġ, 30 milyon Sm3/gün enjeksiyon ve 50 milyon Sm3/gün geri üretim kapasiteli 

yeni bir yerüstü tesisi, 2 adet sabitlenmiĢ insansız açık deniz platformunun kurulumu, 

platformlardan 2 adet açık deniz araĢtırma kuyusu ve 18 adet açık deniz depolama kuyusu 

sondajının yapılması, karada ve denizde gerekli boru hatlarının kurulumu, Silivri/ 

Ġstanbul/Türkiye’de bulunan mevcut 5 kuyuda kapatılma ve terk iĢlemleri ile mevcut 1 adet açık 

deniz platformunun kaldırılması hizmetleri için yüklenicileri ön yeterliğe tâbi tutmayı 

amaçlamaktadır. Tekliflerin Temmuz 2017 içerisinde alınması hedeflenmektedir. 

3 - Ön yeterlik, Avrupa Yatırım Bankası Satın Alma Rehberi’ne göre yürütülecek olup, 

ilgili süreç rehberde tanımlanan tüm uygun adaylara açıktır.  

Ön yeterlik değerlendirmesinde esas alınacak kriterler;  

a) Uygunluk  

b) GeçmiĢte yerine getirilmeyen sözleĢmeler  

c) Finansal durum ve performans  

d) Tecrübe  

Ġlgilenen adaylar aĢağıda belirtilen adresten çalıĢma saatleri içerisinde (09:00-16:00) daha 

fazla bilgi alabilirler.  

4 - Ön yeterlik dokümanlarının tamamı, ―Ön Yeterlik Davet Formu‖ (Ek-1) imzalı 

kopyasının Ġdare’ye ulaĢmasını müteakip ilgilenen adaylara Ġngilizce olarak e-posta yoluyla 

20.04.2017 tarihinde gönderilecektir. 

5 - Ön yeterlik baĢvuruları ilgili firmaya ait olduğu açıkça belli olacak kapalı zarflar 

içerisinde aĢağıdaki adrese 1 Haziran 2017, saat 17:00’e kadar teslim edilmelidir. Geç baĢvurular 

kabul edilmeyecektir.  

Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. - BOTAġ  

Ġlgili : Sn. Gazi DÜLGER (Doğal Gaz Yeraltı Depolama Daire BaĢkanı)  

Adres : Bilkent Plaza 4. Cadde A - 2 Blok, 06800 Bilkent/ANKARA  

Telefon : 00 90 312 297 22 87  

Faks : 00 90 312 266 0733 veya 00 90 312 266 0734  

E-Posta : ugs@botas.gov.tr  

Ġnternet Sayfası : www.botas.gov.tr  

EK-1: Ön Yeterlik Davet Formu 
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JEOTERMAL KAYNAK ĠġLETME RUHSAT SAHALARI ĠHALELERĠ YAPILACAKTIR 

Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından: 

1 - Ġhale Konusu ĠĢler: 

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, aĢağıda bilgileri verilen Jeotermal Kaynak ĠĢletme Ruhsat sahalarının, 2886 sayılı 

Kanunun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.  

ĠġĠN ADI: 

A) Van Ġli, Özalp Ġlçesi dahilinde, 1500 hektar alana sahip, 0001 ruhsat numaralı 

Jeotermal Kaynak ĠĢletme Ruhsat Sahası Ġhalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 
 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 424000 429000 429000 424000 

Yukarı (X) 4265000 4265000 4262000 4262000 
 
B) Van Ġli, ErciĢ Ġlçesi dahilinde, 2200 hektar Alana sahip, 0002/A ruhsat numaralı 

Jeotermal Kaynak ĠĢletme Ruhsat Sahası Ġhalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 
 

 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 5.NOKTA 

Sağa (Y) 362000 364000 366000 366000 362000 

Yukarı (X) 4353000 4353000 4351000 4346000 4348000 
 
C)Van Ġli, ErciĢ Ġlçesi dahilinde, 4080 hektar alana sahip, 0002/B ruhsat numaralı 

Jeotermal Kaynak ĠĢletme Ruhsat Sahası Ġhalesi; 

6 Derecelik Dilimde Ruhsat Sahasını Gösterir Koordinatlar: 
 

1. POLĠGON 1.NOKTA 2.NOKTA 3.NOKTA 4.NOKTA 

Sağa (Y) 362000 366000 360000 355600 

Yukarı (X) 4348000 4346000 4339000 4340000 
 
2 - Tahmin Edilen Bedel: 
 

 

ĠLÇE 
ALAN 

(HEKTAR) 

MUHAMMEN 

 BEDEL 

ASGARĠ 

GEÇĠCĠ 

TEMĠNAT 

ĠHALE 

TARĠHĠ 

ĠHALE 

SAATĠ TRT 

SAATĠ ĠLE 

A) Özalp 1500 126.217,60-TL 3.786,53-TL 03.05.2017 10:00 

B) ErciĢ 2200 181.437,60-TL 5.443,13-TL 03.05.2017 10:15 

C) ErciĢ 4080 329.743,48-TL 9.892,30-TL 03.05.2017 10:30 
 
3 - Ġhale ġartname ve Eklerinin: 

a) Alınacağı Yer: Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı, Doğal Kaynaklar Ruhsat 

ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü 

b) Hangi ġartlarda Alınacağı: Ġhaleye girecek olan isteklilerin her bir ihale için ayrı 

hazırlanmıĢ Ģartname ve eklerini, Ģartname baĢına 150-TL bedel karĢılığında satın almaları 

zorunludur. Ġstenildiğinde ihale Ģartname ve ekleri ücretsiz olarak mesai saatleri içerisinde 

yukarıda yazılı adreste görülebilir. ġartname bedeli, Van Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğüne 

peĢin olarak yatırılması gerekmektedir. 

4 - Ġhalenin: 

a) Yapılacağı Yer : Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Toplantı 

Salonu 

b) Yapılacağı Tarih/Saat  : Yukarıda belirtilen tarih ve saatte ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

c) Usulü : 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesine göre 

Açık Teklif Usulü.  
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5 - Tekliflerin: 
a) Verileceği Yer : Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı, Ġhale 

Komisyonuna Kapalı Zarf 
b) Son Teklif Verme Tarih/Saati : 03.05.2017 ÇarĢamba günü TRT saati ile Ġhale saatine 

kadar 
6 - Ġhaleye Katılma Belgeleri: 
Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kiĢi istekliler; 
1- Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 
2- Noter tasdikli imza beyannamesi 
3- T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel KiĢi Ġstekliler; 
1- Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 
belge 

2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3-Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı 
vergi levhası  

d) Ġstekliler adına vekaleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kiĢilerin vekaletnameleri ile vekaleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi 
f) Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T. C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 
g) Van Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve 

Kültür Varlıkları Müdürlüğünden alınan, okuyup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ 
ihale Ģartnamesi 

h) Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen tahmini bedelin asgari % 3’ünden az olmamak 
üzere geçici teminat 

ı) ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi borcu yoktur yazısı 
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına iliĢkin yazılı 

taahhütname. 
l) 5686 sayılı Kanunun 4. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen ruhsat alma Ģartlarını 

sağladığını gösterir belge  
Ġsteklinin Ortak GiriĢim olması halinde, ilanın 6.maddesinin a-b-c-d-f-g-h-ı-k-l 

bentlerinde yazılı belgeleri ayrı ayrı vermeleri gerekmektedir. Birden fazla ihaleye iĢtirak edecek 
olan istekliler her bir ihale için ayrı ayrı kapalı teklif zarfı hazırlamaları, hangi ihale veya ihalelere 
iĢtirak edeceklerse o ihaleye ait kapalı teklif zarfının üzerine iĢin adını yazmaları gerekmektedir.  

7 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, ihale Ģartnamesinde ve ilanda öngörülen belgelerin aslını 
veya noter tasdikli suretlerini 03.05.2017 ÇarĢamba günü TRT saati ile ihale saatine kadar 
üzerinde iĢin adının yazılı olduğu kapalı zarf içerisinde Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon 
BaĢkanlığında bulunan, Ġhale Komisyonuna vermeleri zorunludur.  

8 - Ġstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. Ġhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleĢme ve taahhütname imzalanacaktır. 

9 - Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler, telgraf veya faks ile yapılacak 
müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak 
müracaatlarda Ġhale saatinde iĢtirakçi olmaması durumunda posta ile gelen zarf içerisinde ki 
teklifi son teklif sayılacaktır. 

10 - Ġhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından Van Defterdarlığı, Muhasebe Müdürlüğüne peĢin olarak ödenecektir. 

11 - Ġhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 3096/1-1 
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ġEKĠL VERME BANDI VE NAKĠL BANDI ALIMI YAPILACAKTIR 

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

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 100 mt 70’lik Ģekil verme bandı, 200 mt 25’lik nakil 

bandı, 200 mt 28’lik nakil bandı ve 200 mt 20’lik nakil bandı teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Bantlara teklif verilebilmesi için Fabrikamızda yerinde görülüp, Teknik ĠĢler 

Müdürlüğümüzden bilgi alınabilir.  

3 - Teklifler en geç 20.04.2017 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Ticaret 

Müdürlüğüne verilmiĢ olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

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

 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA 

 Tel: 397 33 65 - 66    Faks: 397 33 71 - 74 3221/1-1 

—— • —— 

GÜNEY ANADOLU (DĠYARBAKIR) BÖLGE KAN MERKEZĠ MÜDÜRLÜĞÜ BĠNASININ 

ĠNġAAT, ELEKTRĠK, MAKĠNA VE SOĞUK ODALAR TADĠLAT, BAKIM, ONARIM 

HĠZMETĠ ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Güney 

Anadolu (Diyarbakır) Bölge Kan Merkezi’nin ihtiyacı olan ―Güney Anadolu (Diyarbakır) Bölge 

Kan Merkezi Müdürlüğü Binasının ĠnĢaat, Elektrik, Makina ve Soğuk Odalar Tadilat, Bakım, 

Onarım‖ hizmeti alımı; mimari, elektrik, mekanik uygulama projeleri, mahal listeleri, Ģartnameler 

ve eklerinde belirtilen hükümlere göre ilanen ihale edilerek kapalı zarfla teklif toplama yöntemi 

sureti ile satın alınacaktır. 

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

birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ve ekleri ―Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 Etimesgut/ 

ANKARA‖, adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 300,00 TL karĢılığında temin 

edilebilecektir.  

4 - Ġdari, Teknik ġartname ve eklerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecek olup, 

0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmaların tekliflerini en geç 05.05.2017 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel 

Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YeniĢehir /Ankara‖ adresindeki Yönetim Destek Hizmetleri 

Bölüm Müdürlüğü Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

6 - Ġhale zarfları 05.05.2017 günü saat 15.00’da ―Türk Kızılayı Cd. No: 1   06790 

Etimesgut/ANKARA‖ adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda 

açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Türkiye Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 ġubat 2016/29621 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.  

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir. 3228/1-1 
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ÇĠFT KĠRĠġLĠ GEZER KÖPRÜLÜ VĠNÇ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/164471 

1 - Ġdarenin  

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKĠġEHĠR 

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

2 - Ġhale konusu iĢin niteliği,  

     türü ve miktarı : 1 adet 2x5=10 tonluk çift kiriĢli gezer köprülü vinç 

teknik Ģartnameye göre satın alınacaktır. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TÜLOMSAġ Ġhale Komisyonu Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 28.04.2017 - Saat 15:00 

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

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

belirtilmiĢtir. 

5 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığına 

28.04.2017 günü saat 15:00’e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

6 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Satınalma Ġkmal Daire BaĢkanlığında 

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

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

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

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

tabi değildir. 3084/1-1 

—— • —— 

TCDD VANGÖLÜ FERĠBOT MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI, T/FERĠLERĠNĠN 2017 YILI 

ĠHTĠYACI OLAN 30.000- KG DENĠZ DĠZEL 1000 SAE 40 NUMARA  

YAĞ SATIN ALINACAKTIR 

TCDD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt No : 2017/154222 

1 - Ġdarenin: 

a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü. Kale Mah. 

Eski Ahlat yolu üzeri No: 50 13200 Tatvan/BĠTLĠS 

b) Telefon ve Faks Numarası : 0 434 827 80 40   Fax: 0434 827 80 43 

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

2 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 40 numara Deniz Dizel 1000 SAE Motor yağı. 30.000- kğ. 

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale 

Usulü ile (3/g usulü istisna) ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler 

ihale dokümanında belirtilmiĢtir. 

4 - Tekliflerin TCDD ĠĢletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma Bürosuna 

12/04/2017 ÇarĢamba günü saat:10:00'a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

5 - Ġhale dokümanı, TCDD ĠĢletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Satınalma bürosunda 

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

ĠĢletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğü Muhasebe Servisi veznesinden KDV Dahil 200,00-TL 

bedelle temin edilebilir. 

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

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

tabi değildir. 2972/1-1 
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100.000 KG. 500 GR. ALTINBAġ ÇAYI BASKILI BOBĠN SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 

 RİZE  

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 500 gr. AltınbaĢ çayı baskılı bobin, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile satın alınacaktır.  

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

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

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.04.2017 günü saat 14:30’a kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:30’da 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

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

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2809/1-1 

————— 

12.000 KG. 200 GR. TĠREBOLU ÇAYI BASKILI BOBĠN SATIN ALINACAKTIR 

1 - TeĢekkülümüz ihtiyacı olan 200 gr. Tirebolu çayı baskılı bobin, %20 artar - azalır 

toleranslı olarak Satınalma ve Ġhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale 

usulü ile satın alınacaktır.  

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

RĠZE adresinden 80,00-TL bedelle tahsil fiĢi karĢılığında temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.04.2017 günü saat 14:00’e kadar Çay ĠĢletmeleri 

Genel Müdürlüğü, HaberleĢme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak Ģekilde elden 

vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 

açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar 

kabul edilmez.  

5 - Alternatif teklifler kabul edilmez.  

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

gün olmalıdır. 

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

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

8 - Ġhalemiz kısmi teklife kapalıdır. 

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

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

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

tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 2810/1-1 
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88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından: 

Ġhale Konusu : 88 ODALI TERMAL OTEL VE ARSASI KĠRALAMA ĠġĠ 

ĠĢin Niteliği : 74 ADA 12 VE 14 NOLU PARSELLERĠNDE BULUNAN 

OTEL VE ARSASININ KĠRALANMASI 

Muhammen Bedeli : 25.000,00 TL/AY+KDV 

Ġhale Süresi : 15 YIL 

Geçici Teminat (%3) : 135.000,00 TL 

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

TEKLĠF USULÜ- ARTTIRIM 

ġartname Bedeli : 500,00 TL 

Ġhale Tarihi : 24.04.2017 Pazartesi günü 

Ġhale Saati : 11:00 

1 - ĠHALEYE KATILIMA ġARTLARI 

KOZAKLI BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA 24.04.2017 Pazartesi günü ve Saat 11:00’de 

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

TEKLĠF USULÜ, ARTTIRIM‖ ile ihaleye verilecektir. 

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

teslim edilecektir. 

Yukarıdaki bedellere KDV dahil değildir. 

Ġhale ġartnamesi ve ekleri Kozaklı Belediyesi Fen ĠĢleri Müdürlüğü Kozaklı adresinde 

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

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

hesabına yatırılacaktır. 

Ġhale 24.04.2017 Pazartesi günü saat:11:00 de yapılacaktır. 

Ġhale Kozaklı Belediye Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

1.1. Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Ġhale Komisyonunca Ġstenilen Belgeler: 

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

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

göre Türkiye’de kurulmuĢ tüzel kiĢiliğe haiz olmak, 

b. Kanuni ikametgâh sahibi olmak 

c. Türkiye’de tebligat için adres göstermek, 

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

alınmıĢ, teklif edilen bedelin her yılın kati teminatı kadar kullanılmamıĢ nakit veya banka teminat 

mektubu alınması Ģarttır.) 
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e. Ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek  

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek. 

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

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

getirmek. 

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

birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli Ģirket ise: ġirket ortaklarının 

hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret 

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

f. Ġmza sirküleri vermek: 

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

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

imza sirkülerini vermek. 

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

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

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

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

olmadığına dair belge, 

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

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

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

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

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

ihale sözleĢmesini Ģahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar. 

j. Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge 

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

veya noter tasdikli örneği 

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

belgelendirilecektir.) 

2 - Ġhaleye katılacaklar otel binasını gördüklerine dair yer gördü belgesini 

imzalayacaklardır. 

3 - Ġhale Komisyonu ihalede SÜRÜLEN PEYLERĠ YETERSĠZ gördüğü takdirde ihaleyi 

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

Ġlan olunur. 3195/1-1 



Sayfa : 64 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 

 

FABRĠKAMIZ 100 T/H VKW BUHAR KAZANI BABCOCK DGS 20 KÖMÜR 

DEĞĠRMENĠ (4 ADET) PĠLOT ATEġLEME BRÜLÖRLERĠ (8 ADET)  

ONARIM, PARÇA DEĞĠġTĠRME VE KAYNAK ĠġLERĠ  

HĠZMET ALIMI AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE  

ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 

―100 t/h VKW Buhar Kazanı Babcock DGS 20 Kömür Değirmeni (4 Adet), Pilot 

AteĢleme Brülörleri (8 Adet) Onarım, Parça DeğiĢtirme ve Kaynak ĠĢleri Hizmet Alımı‖, 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017 / 168856 

1 - Ġdarenin 

a) Adı : T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası 

b) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22. Km 

AFYONKARAHĠSAR 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 3480 Faks: 0 272 248 3487 

2 - Ġhale konusu malların 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 100 t/h VKW Buhar Kazanı Babcock DGS 20 Kömür 

Değirmeni (4 Adet), Pilot AteĢleme Brülörleri (8 Adet) 

Ġhale konusu iĢin niteliği, türü ve miktarı Ġdari ġartname ile Teknik ġartnamede 

detaylandırılmıĢtır. 

b) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ Afyon ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢyeri teslim tarihinden itibaren 60 (AltmıĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası - Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24.04.2017 Pazartesi günü saat 14:00 

4 - Ġhale Ģartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 

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

6 - Ġhale dokümanı T.ġ.F.A.ġ. Afyon ġeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanı (KDV Dâhil) TL 118,00 (YüzOnSekizTürk Lirası) karĢılığı aynı 

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

zorunludur. 

7 - Teklifler, 24.04.2017 Pazartesi günü saat 14:00’a kadar Afyon ġeker Fabrikası 

adresindeki Müdürlüğümüz HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler 

12 - Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13 - Kurumumuz Ģartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. Ġhale Türkiye ġeker Fabrikaları A.ġ. Mal ve 

Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta 

veya kısmen yapmakta serbesttir. 3201/1-1 
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TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠHTĠYACI OLARAK (21 KALEM) MUHTELĠF ÇELĠK  

SAC ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESĠ KAPSAMINDA  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - Ġdarenin adı : TÜRKĠYE TAġKÖMÜRÜ KURUMU GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ 

a) Adresi : Satınalma Daire BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel:0-372 259 47 94 –259 47 77  

  Fax: 0.372-– 253 12 73--251 19 00 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr 

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i Malzemenin Cinsi Miktarı/Kg 

a) Niteliği, türü ve miktarı 1 - Muhtelif çelik sac (21 kalem) 1.134.354 kg 

b) Teslim yeri : Çelik sacların teslim yeri: TTK Genel Müdürlüğü 

fatura muhteviyatı malzemeler için Maden Makinaları 

Fabrika ĠĢletme Müdürlüğü Ambarı, diğer Müessese 

Müdürlükleri fatura muhteviyatı malzemeler için 

Müessese ambarlarıdır. BoĢaltma firmaya ait olacaktır.  

c) Teslim tarihi  : 60 takvim gün  

3 - Ġhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı MithatpaĢa 

Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi No:125- 

ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 08/05/2017 – Pazartesi saat 15:00  

c) Dosya no : 1712019 

d) Ġhale kayıt no : 2017/160069 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: Ġdari ġartnamemizin 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

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

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

kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

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

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

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

d) Bu Ģartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan 

durumlar da olunmadığına iliĢkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmıĢ belgeler ile buna 

iliĢkin yazılı taahhütname,  

e) ġekli ve içeriği Ġdari Ģartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġdari Ģartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Ġdari Ģartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 
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h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilir. Ġsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale 

konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iĢ kaleminin miktarları için kısmi teklif 

kabul edilmeyecektir.  

j) Bu Ģartnamenin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere 

yaptırmayı düĢündükleri iĢlere ait önerileri ve iĢlerin listesi, 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge, Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde 

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

5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin aranacak belgeler ve bu belgelerin 

taĢıması gereken kriterler ile benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢlere ait kriterler Ġdari Ģartnamenin 

Madde 55 de belirtilmiĢtir. 

6 - Firmalar teklif ile birlikte ürünlere ait teknik özellikleri gösterir 2 takım tanıtıcı 

katolog ve 1S0 9002 Kalite Sistem Belgesi verilecektir. 

7 - Firmalar, Teknik Ģartnamede belirtilen malzemeler için teklif verdiği malzeme 

grubuna ait örnek olarak mekanik özellikleri ve kimyasal bileĢimleri gösteren (TS EN veya DIN 

EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre) test raporlarını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. Firmanın 

teklifinde belirttiği marka ile teslim ettiği malzemelere ait marka aynı olacaktır. Firma, teslimatla 

birlikte teklifinde belirttiği markaya göre ilgili her ürüne ait orijinal ve onaylı test sertifikalarını 

(TS EN veya DIN EN 10204:2004 Tip 3.1’e göre mekanik özellikler ve kimyasal bileĢim) 

verecektir. Gerek görüldüğünde, firmaca teslimi yapılan ürünlerden numune alınarak akredite 

kuruluĢlarda testler yaptırılacaktır. Test ücretleri firmaya ait olacaktır. 

8 - Ġhale, Ģartnamesindeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

9 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire 

BaĢkanlığı MithatpaĢa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No:125 ZONGULDAK ve TTK Ankara 

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cad.) 19. Sokak No:22 Bahçelievler-ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 100,00-TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler en geç 08/05/2017 Pazartesi günü saat 15.00’a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

11 - Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. Ġsteklilerce verilecek kısmi 

teklifler, ihale konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iĢ kalemi miktarı için 

kısmi teklif kabul edilmeyecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

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

maddeler uygulanır; 

16 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

17 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

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

 3144/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Aladdin Middle East Ltd ġti’nin M45-a3, a4 no.lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı 

almak için 30.03.2017 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 3207/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğünden: 

ĠLANEN TEBLĠGAT 

Müdürlüğümüzce 7680094988 Vergi numaralı Sezer KardeĢler Yağ-Yem ve Gıda San. 

Tic. Ltd. ġti. adına iĢlem gören 20.08.2010 / IM004569, 04.08.2010 / IM004205, 04.06.2010 / 

IM001535, 05.08.2010 / IM004256 ve 03.05.2010 / IM002101, 30.04.2010 / IM002065, 

12.05.2010 / IM002341 tarihli ve sayılı serbest dolaĢıma giriĢ beyannameleri muhteviyatı 

eĢyalardan kaynaklanan ihtilafla alakalı olarak düzenlenen 01.02.2017 tarihli 22315636 - 

22316273 - 22317784 - 22318970 - 22312661 - 22314123 ve 22312982 sayılı toplam 378.121,24 TL 

tutarındaki Ödeme Emirleri firmanın bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ 

edilememiĢtir. 

Müdürlüğümüzce adı geçen firmanın baĢkaca tebligat adresi tespit edilemediğinden, 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri gereğince ilanen tebliğine ve aynı 

Kanunun 31 inci maddesi ve 25.01.2012 tarihli 28184 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 48 inci ve 49 uncu maddeleri gereği adı 

geçen firmaya tebliğ edilmiĢ sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ödemenin 

yapılmaması halinde cebren tahsilat sürecine devam edileceği hususu ilan olunur. 

 3174/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Belediye Encümenimizin 16.02.2017 tarih ve 205/521 sayılı, Ankara BüyükĢehir Belediye 

Encümeninin 23.03.2017 tarih ve 716/1579 sayılı kararları ile onaylanan Demetevler Mahallesi 

15898/2, 15896/1, 15906/2, 15928/1, 15946/9 nolu ada/parsellere iliĢkin 71560/Ek- 10 nolu 

parselasyon planı Müdürlüğümüz ilan tahtasına asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilan olunur. 3211/1-1 

————— 

Kızılırmak-Ġvedik Ġsale Hattı Susuz Etabına iliĢkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 

plan notu değiĢikliği, Belediyemiz Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü panosuna asılmıĢtır. 

Ġlgililere ilanen duyurulur. 3212/1-1 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğünden: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/123065 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 

BaĢbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Ġstanbul 1. Bölge 

Müdürlüğü 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Ġstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Ġl/Ġlçe Beyoğlu-Ġstanbul 

Adresi GümüĢsuyu Mah. Ġnönü Caddesi No: 2  Tel-Faks 0 212 251 8810 - 0 212 243 6459 

Posta Kodu 34420 E-Mail istanbul@vgm.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya 

Tüzel KiĢi 
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
AKROPOL PROJE MĠM. 

MÜH. SAN. VE TĠC. LTD. ġTĠ. 
Cengiz ERDOĞAN 

Adresi 

Katip Mustafa Çelebi Mah. 

Hocazade Sokak No: 19/2 

Beyoğlu-Ġstanbul 

Katip Mustafa Çelebi Mah. Hocazade Sokak 

No: 19/2 Beyoğlu-Ġstanbul 

T.C. Kimlik No. ---- 31897751348 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
0340042552 ---- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret Odası 

ĠSTANBUL TĠCARET 

ODASI 
---- 

Ticaret Sicil No. 333587 ---- 

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(X) 

b-4735 

KĠSK 
(  ) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (X) 

Tüm Ġhalelerden (  ) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 3227/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 

maddesinde belirtilen asgari koĢulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamıĢ olmak 
koĢuluyla Profesör ve Doçent alınacaktır. 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, baĢvuracak adayların Anabilim Dalı ile ―BaĢlıca 
AraĢtırma Eserini‖ belirttiği dilekçesine özgeçmiĢini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalıĢmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat 
baĢvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmiĢlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalıĢma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek Rektörlüğümüze bizzat baĢvurmaları, ayrıca Doçent kadrosuna baĢvuracak adayların 
Üniversitelerarası Kurul tarafından değiĢecek bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen 
yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamıĢ olmaları gerekmektedir. 

Yurt dıĢından alınmıĢ diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmıĢ 
olması gerekmektedir.  

Belirtilen Ģartları taĢımayan ve süresi içerisinde baĢvurmayan adayların baĢvuruları ile 
postayla yapılan baĢvurular dikkate alınmayacaktır. 

 

Bölüm 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan ġartlar 

TIP FAKÜLTESĠ 

Nöroloji Profesör 1 
- Beyin damar hastalıkları konusunda deneyimi 

olmak. 

Üroloji Profesör 1 - Üroloji doçenti olmak. 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 

Profesör 1 
- Ġnme rehabilitasyonu ve ortopedik 
rehabilitasyon alanlarında deneyimi olmak.  

Plastik, Rekonstrüktif ve 
Estetik Cerrahi 

Profesör 1 
- BaĢ-boyun ve dudak damak yarıkları cerrahisi 

konusunda deneyimi olmak. 

Kalp ve Damar Cerrahisi Doçent 1 
- Minimal invaziv kardiyovasküler cerrahi 
giriĢimler konusunda deneyimi olmak.  

Tıbbi Patoloji Doçent 1 
- Üropatoloji ve erkek genital sistem patolojisi 

konusunda deneyimi olmak.  

Kardiyoloji Doçent 1 
- GiriĢimsel kardiyoloji alanında ve Periferik 
vasküler hastalıkların endovasküler tedavileri 
ile ilgili deneyimi olmak. 

FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 

Bölüm 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan ġartlar 

Psikoloji Profesör 1 
- BiliĢsel psikoloji alanında bellek ve bellek 
yanılmaları konusunda çalıĢmıĢ ve araĢtırmalar 
yapmıĢ olmak. 

 
Kadro 
Unvanı Adet Aranan ġartlar 

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU 
Doçent 1 - Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları uzmanı olmak. 

Doçent 1 
- Flow sitometri ve HLA-doku tiplendirme çalıĢmaları konusunda 

deneyimi olmak. 
Doçent 1 - Protetik DiĢ Tedavisi doçenti olmak. 

BAġVURU ADRESĠ: 
Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü, KayıĢdağı Cad. No: 32 AtaĢehir-

ĠSTANBUL 
Tel: 0216 500 44 44 3213/1-1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 Ġngilizce olan ve ―Flipped Classroom/Learning‖ öğretim 

modelinin ve ―Okulda Üniversite‖ öğretmen eğitimi modelinin uygulandığı Üniversitemizin 

Eğitim Fakültesi Ġngilizce Öğretmenliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 

ve 25. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri 

ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Ölçütleri uyarınca, aĢağıdaki açıklama 

kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaĢmıĢ, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu 

hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir yardımcı doçent/doçent alınacaktır.  

Ġstenen Belgeler: 

- BaĢvuru dilekçesi, 

- Son 6 ayda çekilmiĢ 2 adet vesikalık fotoğraf, 

- YÖK formatlı güncel özgeçmiĢ, 

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti, 

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri, 

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (Ġngilizce) yeterliliği için, aĢağıdaki koĢuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 

a) Türkçe dıĢındaki öğretim dilinin, öğretim elemanının anadili olması. 

b) Öğretim elemanının lisans veya doktora öğreniminin tamamını öğretimin verileceği 

dilin anadil olarak konuĢulduğu ülkede bu dille verildiği bir programda tamamlamıĢ olması. 

c) Öğretimin verileceği dilin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim 

Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 

birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalıĢmıĢ ve ders vermiĢ olması, 

bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiĢ olması ve ilgili 

yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiĢ olması. 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eĢdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgarî 

seksen puanla baĢarılı olması. (ÇalıĢılan yükseköğretim kurumundan ayrılan ve iki yıldan fazla 

öğretim elemanlığına ara verenlerin baĢka bir yükseköğretim kurumuna öğretim elemanı olarak 

geçiĢinde de söz konusu merkezi yabancı dil sınav puanlarına iliĢkin belgeleri ilgili merkezi 

sınavın geçerlilik süresine göre yeniden ibraz etmeleri gerekir.) 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalıĢma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalıĢmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak Ģekilde hazırlanmıĢ dört 

(4) nüsha dosya ile baĢvurmaları gerekmektedir. 
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Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuran adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23.maddesi (b) 

fıkrasının 2.bendi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atama Yönetmeliğinin 7. maddesi uyarınca, 

Ġngilizce dıĢında Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen yabancı dillerin birinden Yabancı Dil 

Sınavına alınacaklardır. Adaylar hangi yabancı dilden sınava gireceklerini baĢvuru dilekçelerinde 

belirteceklerdir.  

Yabancı Dil Sınavı ile igili bilgiler Üniversitemizin eriĢim sayfasında ayrıca duyurulacaktır. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dıĢı 

Üniversitelerinden alınmıĢ ve Üniversitelerarası Kurulca onaylanmıĢ denkliğinin olması gerekmektedir. 

BaĢvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren otuz gün (30) gün içerisinde aĢağıda 

belirtilen adrese Ģahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan baĢvuruların son baĢvuru tarihine 

kadar Üniversitemize ulaĢmıĢ olması gerekmektedir. Belirtilen Ģartları taĢımayan, eksik belgeli ve 

baĢvuru süresi içinde yapılmayan baĢvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Ġlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır. 

BaĢvuru Adresi : MEF ÜNĠVERSĠTESĠ 

  Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No: 4 34396 Maslak-

Sarıyer/ĠSTANBUL 

  Tel: 0212 395 36 00  Faks: 0212 395 36 92  E-Posta: mef@mef.edu.tr 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Eğitim 
Ġngilizce 

Öğretmenliği 

Yardımcı 

Doçent/ 

Doçent 

1 

Doktora çalıĢmasını Yabancı Diller 

Eğitimi, Ġngilizce Öğretmenliği, dil bilimi 

veya ilgili alanlarda yapmıĢ  olmak. 

Dilbilimi ve ölçme değerlendirme alanına 

hakim olmak. Alan ile ilgili dersleri lisans 

ve yüksek lisans seviyesinde yürütebiliyor 

olmak. Üniversitemizin tüm bölümlerinde 

uygulanan ―Flipped Classroom/Learning‖ 

modelini uygulamaya yetkin olmak. “MEF 

Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve 

Atama Ölçütleri‖nde tanımlanan Okulda 

Üniversite Modeli’nin yürütülmesine iliĢkin 

görevleri yerine getirmeyi kabul etmek. 

 3223/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2017-184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2017-2457 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Güleryüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan I._Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Güleryüz Höyüğü’nün sit alanı derecesinin değiĢtirilmesi, sit 

alanı sınırlarının güncellenmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin 

Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 24.03.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2008/667 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 

1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  Yapılan 

görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Güleryüz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Güleryüz Höyüğü’nün (üzerinde günümüz yerleĢimi 

bulunduğundan, yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince) sit derecesinin II. derece arkeolojik sit 

alanı olarak değiĢtirilerek sit alanı sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği 

Ģekliyle yeniden belirlenmesine ve tescilinin devamına, 

Güleryüz Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

8.  Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz; Sadece mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2017-184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2017-2456 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Eyyüpnebi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 

I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Pamukluk Höyüğü’nün sit alanı derecesinin 

değiĢtirilmesi, sit alanı sınırlarının güncellenmesi ve koruma kullanma koĢullarının 

belirlenmesine iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 24.03.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 01.07.2008/669 sayılı tescil kararı, konunun 

dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. 

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Eyyüpnebi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I.Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Pamukluk Höyüğünün (üzerinde günümüz yerleĢimi 

bulunduğundan, yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince) sit derecesinin II. derece arkeolojik sit 

alanı olarak değiĢtirilerek sit alanı sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği 

Ģekliyle yeniden belirlenmesine ve tescilinin devamına,  

Pamukluk Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2017-184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2017-2455 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I._Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Zorava Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının güncellenmesi ve 

koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 24.03.2017 

tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.07.2008/674 

sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, ViranĢehir ilçesi, Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Zorava Höyüğü sit alanı sınırlarının ekli 1/1000 ölçekli 

koordinatlı haritada gösterildiği Ģekilde yeniden belirlenmesine ve tescilinin devamına,  

Zorava Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.  

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017- 185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017- 2502 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Irmakboyu Mahallesi sınırlarında bulunan I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli Seyitvakas Mezarlığı’nın sit alanı sınırlarının düzenlenmesi ve 

koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

23.03.2017 tarihli raporu okundu. ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 30.03.2010/1097 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı 

haritası, hazırlanan tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Irmakboyu Mahallesinde bulunan, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.03.2010/1097 sayılı kararı ile Seyitvakas Mezarlığı I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli alanın sınırlarının 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada 

gösterildiği Ģekliyle yeniden düzenlenmesine ve tescilinin devamına; 

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

kararı doğrultusunda: 

Seyitvakas Mezarlığı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

7. Yeni mezar açılamaz. Mevcut tarihi mezarlara defin yapılamaz. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017-185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017-2501 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Irmakboyu Mahallesinde bulunan, I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescilli Irmakboyu Höyüğü'nün sit alanı haritasının sınırları değiĢtirilmeden 

güncellenmesi, sit derecesinin değiĢtirilmesi ve koruma kullanma koĢullarının belirlenmesine 

iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 23.03.2017 tarihli raporu okundu. ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2009/947 sayılı tescil kararı, konunun 

dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, hazırlanan tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

ġanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Irmakboyu Mahallesinde bulunan, I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescilli Irmakboyu Höyüğü’nün sit alanı sınırları değiĢtirilmeden 1/2000 ölçekli 

koordinatlı haritasının güncellenmesine ve alan üzerinde günümüz yerleĢimi bulunduğundan 

yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

değiĢtirilmesine ve tescilinin devamına; 

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

kararı doğrultusunda: 

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

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet 

yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 93 

 

 
 3103/1-1 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 - 185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 - 2497 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, KeĢ Mahallesi’nde bulunan KeĢ Höyüğü’nün korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil 

edilmesine iliĢkin ġanlıurfa Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 14.03.2017/492 sayılı yazısı ve 

ġanlıurfa Müze Müdürlüğü Uzmanlarının 09.03.2017 tarihli raporu, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 24.03.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli öneri sit alanı 

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

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, KeĢ Mahallesi’nde bulunan KeĢ Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile 1/2000 ölçekli haritada 

koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde ve üzerinde günümüz yerleĢim bulunması ve yaĢamın 

devamlılığı ilkesi gereğince II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine; 

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

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2017 - 184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2017 - 2452 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Uluhan Mahallesi sınırları içinde bulunan ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 10.10.2008/739 sayılı kararı ile  I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli ―Betik (Güzel) Köyü Antik YerleĢimi‖nin Koruma ve 

Kullanma KoĢullarının belirlenmesi ile Sit Sınırlarının SayısallaĢtırılması iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 24.03.2017 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, öneri 1/5000 

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

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Uluhan Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescilli ―Betik (Güzel) Antik YerleĢimi‖  üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, 

yaĢamın devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

değiĢtirilerek tescilinin devamına, sit sınırlarının ekli 1/5000 ölçekli haritada koordinatları ile 

gösterildiği Ģekliyle uygun olduğuna; 

Betik (Güzel) Antik YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz; mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 97 

 

 
 3105/1-1 



Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2017 - 184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2017 - 2450 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Dağyanı Mahallesi sınırlarında, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 07.07.2009/872 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit 

alanı olarak tescilli ―Dağyanı Düz YerleĢimi‖nin koruma ve kullanma koĢullarının belirlenmesi, 

sit derecesinin değiĢtirilmesi ve sit alanı sınırlarının sayısallaĢtırılmasına iliĢkin Kurulumuz 

Müdürlüğü uzmanlarının 24.03.2017 tarihli tespit raporu okundu. Konunun dosyası, öneri 1/3000 

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

sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Dağyanı Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescilli Dağyanı YerleĢimi üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaĢamın 

devamlılığı ilkesi gereğince sit derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiĢtirilerek 

tescilinin devamına, sit sınırlarının ekli 1/3000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği 

Ģekliyle uygun olduğuna; 

Dağyanı YerleĢimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke 

kararı doğrultusunda yapılabilir. 

4. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir. 

5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz;  mevcut mezarlara defin iĢlemi yapılabilir.  

Ģeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 -185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 -2488 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Karagüveç Köyü sınırları dâhilinde bulunan arkeolojik alanın 

Kurulumuz Arkeolog Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÖNAL ve Müdürlüğümüz Arkeolog Uzmanlarınca 

yerinde incelenmesinden sonra konunun tekrar görüĢülmesine iliĢkin Kurulumuzun 

20.12.2016/2038 sayılı kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 24.03.2017 tarihli raporu 

okundu. Konunun dosyası, 1/3000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi.  Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Karagüveç Köyü sınırları dahilinde bulunan Karagüveç 

YerleĢimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeni ile 1/3000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği Ģekilde I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine; 

Karagüveç YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma KoĢulları’nın:   

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 29.03.2017 - 185 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.03.2017 - 2503 ġANLIURFA 

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

Kaya mezarları ve sarnıçlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 

24.03.2017 tarihli raporu, konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, fotoğraflar, 

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

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

Kaya mezarları ve sarnıçlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli kültür varlığı 

özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları gösterildiği Ģekilde I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, 

Mülkören Kaya mezarları ve sarnıçları I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma 

KoĢulları’nın: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

tarımsal faaliyetler devam edebilir 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 



12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 RESMÎ GAZETE Sayfa : 103 

 

 
 3108/1-1 



Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 12 Nisan 2017 – Sayı : 30036 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2017 - 184 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.03.2017 - 2446 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı ve Küçüksenemağara Mahallesi sınırları içerisinde 

bulunan, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2007/296 sayılı 

kararı ile I._Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli, Karahan (Keçli) Tepe’de dönemleri farklı 

iki ayrı sit alanı olmasına karĢın, bir bütün olarak sit alanı yapıldığı ve ayrılması gerektiğine 

iliĢkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 24.03.2017 tarihli raporu, ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 22.02.2007/296 sayılı tescil kararı, konunun dosyası, 

öneri sit alanı haritaları, yeniden hazırlanan tescil fiĢleri, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.  

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı ve Küçüksenemağara Mahallesi sınırları içerisinde 

bulunan, Karahan Tepe ve Keçli Tepenin ġanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 22.02.2007/296 sayılı tescil kararı ile taĢınmazların Karahan Tepe (Keçli Tepe) adı 

altında bir bütün olarak tescil edildiği anlaĢıldığından ayrı ayrı tescil edilerek;  

• Neolitik döneme tarihlenen Karahan Tepenin (Ek 1)  1/6000 ölçekli haritada sınırları 

gösterildiği Ģekilde I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına,  

• Roma dönemine tarihlenen Keçli Tepenin (Ek 2) 1/5000 ölçekli haritada sınırları 

gösterildiği Ģekilde I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin devamına,  

• Karahan Tepe ve Keçli Tepe I. Derece arkeolojik sit alanı koruma ve kullanma 

koĢullarının (Ek 3) listedeki belirtildiği Ģekliyle uygun olduğuna karar verildi. 

EK 3 

ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.03.2017/2446 sayılı karar 

ekidir. 

Karahan Tepe I._Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢulları 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

tarımsal faaliyetler devam edebilir 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Keçli Tepe I._Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢulları 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü doğrultusunda Kurulumuzca değerlendirilir. 

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

tarımsal faaliyetler devam edebilir 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 
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