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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden:

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL

VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gele-

neksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarını, faaliyet alanlarını,

yönetim organlarını, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları

düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve

Tamamlayıcı Tıp 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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.



Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uy-

gulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; modern tıp uygulamalarına entegratif ve destekleyici

çeşitli geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin, her türlü teşhis, tedavi ve korunma amaçlı

kullanımının, etkilerinin ve etki mekanizmalarının belirlenmesi ile ilgili bilimsel, teknik, tek-

nolojik, ekonomik, tıbbi, hukuki ve diğer her türlü alanda araştırma, uygulama, danışmanlık,

takip, eğitim, yayın, ürün ve tanıtım yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlara ulaşabilmek için aşağıdaki alanlarda faaliyet yürütür:

a) Akupunktur, fitoterapi, ozon terapi, hipnoterapi, homeopati, osteopati, kupa tedavisi,

kayropratiktik, mesoterapi, proloterapi, apiterapi, maggotterapi, hirudoterapi, rekleksoloji, mü-

zikterapi ve benzeri Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygu-

lamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak, öğretmek ve bu alanda danışmanlık

hizmeti vermek.

b) Dünyada kabul gören aromaterapi, nöralterapi, biyorezonans, reiki, manuel terapi,

biyoenerji, ayurveda, unani, Uygur tıbbı ve benzeri geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama-

larını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek, tanıtmak, uygulamak, danışmanlık

ve eğitimlerini vermek.

c) Tıbbi ve aromatik bitkiler yanında doğal ve sentetik kaynaklı her türlü ilaçların, koz-

metiklerin biyolojik, farmakolojik, toksikolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açı-

lardan incelenmesini sağlamak amacı ile gerekli laboratuvar ve üretim tesislerini kurmak.

ç) Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.

d) Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri

gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.

e) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma, uygulama

ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel,

kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

f) Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında amacı ile ilgili konularda her türlü üretim,

alım, satım, kiralama işleri, danışmanlık,  uygulama, eğitim, organizasyon gibi eğitim faali-

yetlerinde bulunmak, ulusal ve uluslararası kitap, dergi,  yayınlar çıkarmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin en üst yöneticisidir. Üniversitenin kadrolu öğretim

elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür ye-

niden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı birinci derecede

sorumludur.

(2) Müdür, kadrolu öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi müdür yardımcısı

olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Bu yardımcılardan biri Merkezin mali

işlerini, diğeri ise bilimsel koordinasyonu yürütür. Müdür, görevi başında olmadığı zaman yar-

dımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezce desteklenen araştırma projelerinin yürütülüşünü ve işleyişini izlemek ve

denetlemek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaç ve politikalarını, araştırma ile ilgili plan ve

programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayını müteakiben yıllık faaliyet raporunu

Rektörün onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve gündemini belirlemek, Yönetim Kuruluna

başkanlık etmek.

e) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın ça-

lışma program taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna müteakiben Rek-

törün onayına sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanı-

mını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkeze bağlı birimleri ve proje gruplarını oluşturmak.

ğ) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun

olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde yeni birimler açmak.

h) Merkeze bağlı açılmış olan birimlere yönetici görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilecek

iki öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur, görev süresi dolanlar ile görevden

ayrılanların yerine aynı usulle tekrar görevlendirme yapılır.
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(3) Yönetim Kurulu, altı ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kuru-

lunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya

katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde ço-

ğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmamak şartıyla birim sorumluları davet

edilebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri ile ilgili usul ve esasları belirlemek.

c) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini karara bağlamak.

ç) Çalışma grupları arasındaki koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Sunulan projelerin Merkezin amaçlarına uygun olup olmadığına karar vermek ve

uygun projeler için çalışma ortamı hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı bilimsel işbirliği önerilerini karara bağlamak.

Merkez birimleri ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet alanları dikkate

alınarak farklı birimler ve süreli proje grupları oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hü-

kümleri ile Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Personel ve diğer ihtiyaçlar

MADDE 14 – (1) Merkezin; akademik, teknik, idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Ka-

nunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(2) Merkezin hizmetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan ve Rektör tarafından

uygun görülen mekân, araç ve gereç ihtiyacı ilgili mevzuat hükümlerine göre Rektörlükçe kar-

şılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 26/8/2013 tarihli ve 28747 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yıl-

dırım Beyazıt Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yü-

rürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Rektörü yürütür.
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Trakya Üniversitesinden:

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KANSER KAYIT UYGULAMA VE 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trakya Üniversitesi Kanser Kayıt Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organ-

larının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Trakya Üniversitesi Kanser Kayıt Uygulama ve Araş-

tırma 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

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Trakya Üniversitesi Kanser Kayıt Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Trakya Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Trakya Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır; 

a) Üniversite disiplini altında, epidemiyolojik ve bilimsel araştırmalar yapmak,

b) Edirne, Trakya Bölgesi ve Türkiye genelinde kanser riski analizi yaparak Edirne

Halk Sağlığı Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve belediyelerle koordinasyon içinde kanser hasta-

lığına farkındalık sağlamak için saha çalışmaları yürütmek, 

c) Topluma, hastalara, hekimlere ve yardımcı personele yönelik eğitim programları ha-

zırlamak,
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ç) Bölgesel, ulusal, uluslararası projeler üretmek veya varolan projelere katkıda bulun-

mak,

d) Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinin her türlü kansere yö-

nelik modern ve kaliteli sağlık hizmeti veren bir merkez olmasını sağlamak,

e) Üniversitenin kanser kayıt sistemini organize etmek, Kanser Kayıt Birimi ve Halk

Sağlığı Merkezi ile bilgi alışverişinde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kanser alanında tıp bilimlerinde dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri izle-

mek, araştırma projelerini desteklemek, yürütmek ve sonuçlandırmak,

b) Kanser alanında biyolojik ve klinik çalışma yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar

ile işbirliği yapmak,

c) Kanser alanında tıp araştırmaları ve tıptaki yenilikler ile ilgili konferans, seminer,

kongre, sempozyum gibi bilimsel faaliyetleri düzenlemek ve elde edilen sonuçları kamuoyuna

ve ilgili kuruluşlara duyurmak,

ç) Kanser ve bilimsel araştırma konusunda kamuoyunda toplum bilinci yaratılması ile

ilgili çalışmalar yapmak,

d) Kamu kurumlarının ve özel teşebbüsün kanser hastalığı ile ilgili bilinçlendirici et-

kinliklerine katılmak ve bu çalışmaları destekleyici her türlü araştırma, bilimsel rapor, bülten,

proje, kitap, dergi ve benzeri yayınları yapmak,

e) Kanserli bireylere her türlü kişiye özgün tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hiz-

meti vermek,

f) Kanser alanında ülke geneline yayılacak halk sağlığı merkezleri, Sağlık Bakanlığı

ve belediyelerle işbirliği halinde erken teşhise yönelik kanser taramaları yapmak,

g) Resmi bilirkişilik ve danışmanlık yapmak,

ğ) Kanser, tedavisi ve yan etkileri ile ilgili konularda eğitim programları açarak sertifika

vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Tıp Fakültesinde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden
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görevlendirilebilir. Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir müdür yardım-

cısı görevlendirebilir. Müdürün bulunmadığı zamanlarda, müdüre yardımcısı vekalet eder. Gö-

reve vekâlet altı aydan uzun sürerse yeni müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve kararları uygulamak,

c) Merkeze bağlı tüm idari işleri yürütmek,

ç) Gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kuruluna faaliyet gruplarının kurulmasını öner-

mek, çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

d) Her akademik yıl sonunda merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektörlüğe

sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdürün önerdiği sekiz öğretim üyesi

arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirile-

bilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin

yerine süreyi doldurmak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir. 

(2) Yönetim Kurulu, yılda bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün

çağrısı üzerine salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile

alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Kuruluş amacı ve çalışma alanı doğrultusunda, merkezin yönetimi ve çalışmaları ile

ilgili kararlar almak, faaliyet grupları kurmak ve çalışmalarını izlemek,

b) Merkezin yürüteceği bilimsel ve eğitsel uygulama ve araştırma projelerini kanser

verisinin gizlilik özelliğini dikkate alarak, incelemek, değerlendirmek ve yürütülmesini sağla-

mak, 

c) Yılsonu faaliyet raporu hazırlamak,

ç) Kanserle ilgili çalışma, araştırma ve yayınların desteklenme ilkelerini belirlemek ve

desteklemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından

karşılanır.
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Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 4/5/1994 tarihli ve 21924 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya

Üniversitesi Kanser Kayıt Uygulama ve Araştırma Merkez Yönetmeliği yürürlükten kaldırıl-

mıştır.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Yeditepe Üniversitesinden:

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/9/2013 tarihli ve 28776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeditepe

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 27 nci maddesinin ikinci fık-

rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin, öğrenci değişim programları uyarınca geçici olarak yurt dışında bir

yükseköğretim kurumunda aldığı ve karşı kurumun ölçütlerine göre başarıyla tamamladığı tüm

dersler ilgili yönetim kurulu kararıyla not çizelgesinde özgün isimleriyle ve kredileriyle gös-

terilir; bunlardan öğrencinin programdaki ders ve yükümlülüklerinin yerine sayılanlar P notu

ile, program dışı değerlendirilenler ise P notu ve NC işaretiyle not çizelgesine işlenir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yeditepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

25/9/2013 28776

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 19/11/2014 29180

2- 14/9/2015 29475

3- 22/8/2016 29809
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TEBLİĞLER

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/11)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Cam Elyaf Sanayii A.Ş. tarafından yapılan başvu-

ruya istinaden Mısır Arap Cumhuriyeti menşeli “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatına

yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının be-

lirlenmesidir.

Dayanak

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Cam Elyaf A.Ş.: Cam Elyaf Sanayii A.Ş.’yi, 

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

d) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

e) Mısır: Mısır Arap Cumhuriyetini,

f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

g) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,

ğ) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

h) YÜD: Yerli üretim dalını, 

ifade eder.

Başvuru konusu ürün

MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen

kırpılmış iplikler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentler-

den” tanımlı 7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye taba-

kaları” tanımlı 7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna

mahsus kokiller ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı

7019.90.00.30.00 GTİP’lerde sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri”dir.
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(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(3) Başvuru konusu ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanı-

mında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Cam Elyaf A.Ş. firmasının Yönetmeliğin

18 inci maddesi çerçevesinde, tek yerli üretici olarak yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz

olduğu anlaşılmıştır. Bu kapsamda, Cam Elyaf A.Ş. firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde

YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası

MADDE 6 – (1) Normal değerin tespitinde Mısır’da geçerli iç piyasa fiyatlarına ula-

şılamamış olup oluşturulmuş normal değer kullanılmıştır. YÜD tarafından 2016 yılı için baş-

vuru konusu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik,

yardımcı madde, dolaylı işçilik, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderleri, satış

ve genel idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr

oranı ilave edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Söz konusu değerin fabrika

çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespiti için, 2016 yılına ait TÜİK verileri kullanılarak, başvuru ko-

nusu ürünün Mısır’dan ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz konusu

ihraç fiyatı, harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fabrika çıkış aşamasına getiril-

miştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değer ile Türkiye’ye ihraç

fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında,

karşılaştırılmış olup başvuruya konu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjının

Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu gö-

rülmüştür.

Maddi zarar/zarar tehdidi ve nedensellik iddiası

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde maddi zarar/zarar tehdidi

iddiasının incelenmesi amacıyla şikâyet konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın miktar bazlı

seyri, söz konusu ithalatın pazar payı ve YÜD’ün yurt içi satış fiyatları üzerindeki etkisi, şikâyet

konusu ülkenin ilgili ürüne ilişkin üretim kapasitesi ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinin du-

rumu ve soruşturma konusu ürünün stoklarındaki değişim değerlendirilmiştir.

(2) Bu dönemde Mısır menşeli ithalatın birim fiyatlarının genel ithalat birim fiyatlarının

oldukça altında olduğu belirlenmiştir.

(3) 2014-2016 yılları arasında söz konusu ürünün tüketiminin artmasıyla birlikte Mısır

menşeli ithalatın pazar payının da önemli oranda yükseldiği, tek yerli üretici olan YÜD’ün al-

dığı pazar payının ise düştüğü anlaşılmaktadır. YÜD’ün büyüyen yurt  içi piyasadan pay ala-

madığı aksine pazar kaybına uğradığı tespit edilmiştir. 
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(4) Mısır menşeli ithalatın birim fiyatlarının YÜD iç piyasa satış fiyatlarını 2014-2016

yıllarında kırdığı ve baskıladığı tespit edilmiştir.

(5) 2014-2016 döneminde YÜD’ün yurt içi satış, sınai maliyet ve ticari maliyet gibi

ekonomik göstergelerinin yatay seyrettiği; üretim, ihracat miktarı, istihdam ve kapasite gibi

ekonomik göstergelerinde ise bozulmalar yaşandığı görülmüştür.

(6) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-

narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Mısır menşeli ithalatın YÜD

üzerinde maddi zarar/zarar tehdidine yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturma-

sının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,

Kurul tarafından Mısır menşeli “cam liflerinden uzunluğu 50 mm.yi geçmeyen kırpılmış ip-

likler” tanımlı 7019.11.00.00.00, “fitiller” tanımlı 7019.12.00.00.00, “flamentlerden” tanımlı

7019.19.10.00.00, “devamsız liflerden” tanımlı 7019.19.90.00.00, “takviye tabakaları” tanımlı

7019.31.00.00.00, “dokumaya elverişli liflerden (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller

ve mahfazalar hariç)” tanımlı 7019.90.00.10.00 ve “cam liflerden keçe” tanımlı

7019.90.00.30.00 GTİP’lerde sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” ürününe yönelik

olarak bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.  

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bi-

linen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçilik-

lerine bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-

muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı

olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve

talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

10 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.
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(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü

fıkra kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların

meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi), gö-

rüşlerini 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel Müdürlüğe su-

nabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer

bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı

sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve

faks numaraları belirtilir. 

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları

çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti

sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-

rıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını

belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-

lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-

dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği

bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Teb-

liğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı

fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı

tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde

sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin

verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu

bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış

ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi

hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mev-

cut verilere göre yapılabilir. 

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı ola-

bilir.
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Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması

MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulana-

bilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mahallesi 2176. Sk. No:63 

Çankaya/Ankara

Faks:+90 312 204 8633

E-posta: dms268@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

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

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/12)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/4/2016 tarihli ve 29691 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/14) ile

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 2905.42.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında ka-

yıtlı “Pentaeritritol (pentaeritrit)” ürününe yönelik başlatılan ve T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması

neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır. 

Dayanak

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

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli

ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında

Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu, 

b) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ifade eder.

Karar

MADDE 4 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalk-

ması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğu saptanmıştır.  Soruşturma kapsamındaki bilgi, bulgu ve tespitleri içeren ve

bu Tebliğin hukuken bir parçası olan Bilgilendirme Raporuna, “www.tpsa.gov.tr” internet ad-

resinden “Damping ve Sübvansiyon-Bilgilendirme Raporları” bağlantıları seçilerek ulaşılması

mümkündür. 

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun ka-

rarı ve Ekonomi Bakanının onayı ile 3/5/2011 tarihli ve 27923 sayılı Resmi Gazete’de yayım-

lanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/6) kapsamında

uygulama süresi uzatılan dampinge karşı önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edil-

mesine karar verilmiştir. 

Uygulama

MADDE 5 – (1) Gümrük idareleri, bu Tebliğin 4 üncü maddesinde GTİP, eşya tanımı

ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest

dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen tutarda dampinge karşı

kesin önlemi tahsil ederler. 

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıkla-

malar genel içerikli olup uygulamaya esas olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP

ve bu Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan tablodaki eşya tanımıdır. 

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Yürürlük 

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 14                               RESMÎ GAZETE                                14 Mayıs 2017 – Sayı : 30066



14 Mayıs 2017 – Sayı : 30066 RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 

 

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

YARGI İLÂNLARI 

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO : 2009/46 

EK KARAR NO : 2017/26 

DAVACI : K.H 

KATILAN : HASAN KARABAL, Fahri ve Nezahat oğlu, 28/08/1963 ĠSTANBUL 

doğumlu, KASTAMONU, BOZKURT, ĠliĢi Mah./köy nüfusunda 

kayıtlı. Telsiz Mah. 88/1 Sk. No: 7/A Zeytinburnu/ĠSTANBUL 

adresinde oturur. TC Kimlik No: 33748851672 

SANIK : YAġAR UYSAL, Ġdris ve Nazmiye oğlu, 06/07/1955 KELES 

doğumlu, BURSA, KELES, Dağdibi Mah./köy nüfusunda kayıtlı. 

Mehmet Akif Ersoy Mah. Güler Sk. No: 15 A Yıldırım BURSA 

adresinde oturur. BoĢanmıĢ, 4 çocuklu, okuryazar, tekstil iĢi yapar, TC 

vatandaĢı, TC Kimlik No: 23146517942 

SUÇ : Resmi Belgede Sahtecilik 

SUÇ TARĠHĠ : 03.01.2005 Tarihi ve Öncesi 

Katılan Hasan Karabal ve sanık YAġAR UYSAL hakkında mahkememizde yapılan açık 

duruĢma sonunda; 

HÜKÜM ÖZETĠ: 

Sanık YAġAR UYSAL hakkında, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçundan 

birleĢen kamu davasının reddine, nitelikli dolandırıcılık suçundan açılan kamu davasının 

düĢmesine, resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasının zamanaĢımı nedeniyle 

düĢmesine, emanette kayıtlı çek asıllarının dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmiĢ 

olmakla, 

Gıyabi karar ve katılan vekilinin istinaf gerekçesi tüm aramalara rağmen sanık YAġAR 

UYSAL'a tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Yasanın 28, 29, 30, 31 ve CMK 291 maddeleri 

gereğince ilanen tebliğine karar verilmiĢtir. 

CMK 291 maddesi gereği, tebliği tarihinden itibaren sanık veya vekilinin 7 gün içinde 

hükmü veren mahkemeye bir dilekçe vermesi veya zabıt katibine yapılacak beyan üzerine 

tutulacak tutanak ile Ġstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna baĢvurulabileceği 

hususu tebliğ ve ihtar olunur. 

Karar dairesinde hüküm özetinin Resmi Gazete'de yayınından itibaren (15) gün içerisinde 

sanık veya vekili tarafından yasal yollara baĢvurulmadığı takdirde gerekçeli kararın ve katılanın 

istinaf talebinin sanığa tebliğ edilip, kesinleĢmiĢ sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan alınacağı 

tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 3147 
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Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: 

ESAS NO : 2015/96 

KARAR NO : 2015/620 

KARAR TARĠHĠ : 11.11.2015 

SUÇ TARĠHĠ : 17.02.2012 - 05.12.2013 

SUÇ : FĠRAR 

SEVK MADDESĠ : As.C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62/1, 50/1-a, 52 ve 52/4 

SANIK KĠMLĠĞĠ : Ferdi PERKTAġ, Aydın ve Zöhre oğlu, 31.03.1982 Doğ. 

Malatya/Erguvan Tepebağ Mah. Nüf. Kyt. Gemlik As. Vet. Ok. ve 

Eğt. Mrk. K.lığı emrinde görevli 1982/4 tertip Er iken firari- 

Gaziantep/ġahinbey Yukarıbayır Mah. 23 nolu Sok. No.A/33 

adresinde ikamet eder.  

HÜKÜM ÖZETĠ : Firar suçundan sanık Ferdi PERKTAġ hakkında Mahkememizce 

As.C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62/1, 50/1-a, 52 ve 52/4 maddeleri uyarınca SONUÇ OLARAK 

6000 TL (Altı Bin) ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiĢ olup, 

temyiz yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda verilen bu karar, tüm aramalara rağmen sanığa 

tebliğ edilemediğinden, halen askerlik yükümlülüğü altında bulunan sanığın firarda olması 

nedeniyle 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi 

Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, iĢ bu 

karara karĢı 353 Sayılı Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile baĢvurma 

suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur.  

 2389 

————— 

ESAS NO : 2013/1313 

KARAR NO : 2013/624 

KARAR TARĠHĠ : 01.11.2013 

SUÇ TARĠHĠ : 07.07.2012 - 20 09 2013 

SUÇ : FĠRAR 

SEVK MADDESĠ : As.C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62/1, 63, 50, 50/3 ve 52/4 

SANIK KĠMLĠĞĠ : Mustafa TAġDEMĠR, Ferit ve Dilber oğlu, 25.04.1976 TaĢlıçay 

Doğ. Ağrı/TaĢlıçay Güneysöğüt Köy Nüf. Kyt.’lı Darıca KıĢlası 

Emn. KıĢla Bl. K.lığı emrinde görevli 1988/4 tertip P. Er iken firari- 

bilinen adresi AYDIN/Söke Akçakonak Köyü Yenimahalle No: 298  

HÜKÜM ÖZETĠ: Firar suçundan sanık Mustafa TAġDEMĠR hakkında Mahkememizce 

As.C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62/1, 63, 50, 50/3 ve 52/4 maddeleri uyarınca SONUÇ OLARAK 
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6000 TL (Altı Bin) ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiĢ olup, 

temyiz yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda verilen bu karar, tüm aramalara rağmen, sanığa 

tebliğ edilemediğinden, halen askerlik yükümlülüğü altında bulunan sanığın firarda olması 

nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi 

Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, iĢ bu 

karara karĢı 353 sayılı Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile baĢvurma 

suretiyle temyiz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur. 

 2390 

————— 

ESAS NO : 2013/1458 

KARAR NO : 2014/23 

KARAR TARĠHĠ : 17 Ocak 2014 

SUÇ TARĠHĠ : 22.07.2013-12.11.2013 

SUÇ : ĠZĠN TECAVÜZÜ 

SEVK MADDESĠ : As.C.K.nun 66/1-b, TCK.nun 62/1, 63, CMK.nun 231 

SANIK KĠMLĠĞĠ : Ahmet ÇAKIR, Emin ve Kezban oğlu, 01.05.1992 Havza Doğ. 

Samsun/Havza-Kocaoğlu Köy Nüf. Kyt.’lı Kandıra 1. Mot. P. Tug. 

2. Mot. P. Tb. K.lığı emrinde görevli 1993/2 tertip P. Er iken firari- 

Ġstanbul/Bağcılar Çınar Mah. 16 Sok. No: 7 D: 7 adresinde ikamet 

eder. 

HÜKÜM ÖZETĠ : Ġzin tecavüzü suçundan sanık Ahmet ÇAKIR hakkında 

Mahkememizce As.C.K.nun 66/1-b, TCK.nun 62/1 maddeleri uyarınca SONUÇ OLARAK 10 

AY HAPĠS CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, CMK.nun 231 nci maddesi uyarınca 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASINA, BEġ YIL SÜRE ĠLE DENETĠM 

SÜRESĠNE TABĠ TUTULMASINA, bu süre içerisinde, takdiren sanık hakkında herhangi bir 

denetimde serbestlik tedbirinin UYGULANMAMASINA, denetim süresi içerisinde kasten yeni 

bir suç iĢlemesi halinde, sanık hakkında verilen mahkûmiyet hükmünün AÇIKLANMASINA, 

itiraz yolu açık olmak üzere sanığın yokluğunda verilen bu karar tüm aramalara rağmen, sanığa 

tebliğ edilemediğinden, halen askerlik yükümlülüğü altında bulunan sanığın firarda olması 

nedeniyle, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi 

Gazete’de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiĢ sayılacağı, iĢ bu 

karara karĢı 353 sayılı Kanunun 209. maddesi uyarınca sanığa tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içerisinde Adli ve Askeri Mahkemelere doğrudan veya PTT marifetiyle, bir dilekçe ile baĢvurma 

suretiyle itiraz yoluna gidebileceği hakkının olduğu ilanen tebliğ olunur.  

 2391 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Biga Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, Ġlçemiz Hamdibey Mahallesinde Ticaret-Turizm-Konut 

alanında kalan, 9.886,59 m2 miktarındaki 1277 ada 1 no.lu parselin satıĢı yapılacaktır. 

2 - Gayrimenkulün satıĢına dair Ġhale 2886 S.D.Ġ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri 

hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 01/06/2017 PerĢembe günü Saat: 11.00’de 

baĢlamak üzere Belediyemizde müteĢekkil Encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Gayrimenkulün satıĢına ait Ġhale ġartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde 

Belediyemiz Gelir ġefliğinden 1.000,00 TL bedel karĢılığında satın alınabilir. Ġhaleye katılacak 

olanların ihale Ģartnamesini satın almaları zorunludur. 

4 - Ġlçemiz Hamdibey Mahallesi 1277 ada 1 no.lu parsel de ki 9.886,59 m2 miktarındaki 

gayrimenkulün muhammen satıĢ bedeli 5.500.000,00 TL olup, ihale geçici teminatı %3 hesabı ile 

165.000,00 TL.dır. 

5 - Ġhaleye katılacaklarda aranacak belgeler, 

a - Ġkametgah belgesi, 

b - Nüfus Cüzdan örneği, 

c - Özel kiĢiler adına vekaleten ihaleye giren kiĢilerden Noter tasdikli vekaletname, 

d - Tüzel kiĢilerden yetkili makamdan 2017 yılı içinde alınmıĢ Tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı 

olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi), 

e - Teklifte bulunacak kiĢilerin tüzel kiĢiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden 

tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, 

f - MüĢterek isteklilerde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi, ortaklık sözleĢmesi ve 

imza sirküleri, 

g - Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu, 

h - Belediyemize ait borcu yoktur yazısı. 

6 - SatıĢ ihalesine iĢtirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.Ġ.K nun 5. maddesinde belirtilen 

Ģartlara haiz olması, belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları Ģart olup, ayrıca 

istekliler ihaleye iĢtirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini 

ihale saatinde ulaĢtırmak Ģartıyla posta ile de gönderebilirler. 

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

ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir. 

Ġlan olunur. 4401/1-1 
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TAġINMAZ MAL SATILACAKTIR 

Antalya PTT Başmüdürlüğünden: 

1 - Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ. Antalya PTT BaĢmüdürlüğünün mülkiyetinde Antalya 

Ġli, Ġbradı Ġlçesi, AĢağı Mahalle, AĢağı Mahalle Mevkiinde bulunan, tapuda; 17-B-2-b pafta, 155 

ada, 06 parsel No.lu 495,00 m2 arsa ve üzerinde betonarme karkas olan (zemin kat+2 normal 

kattan oluĢan toplam 3 katlı) Ġbradı PTT Hizmet, Santral ve Lojman Binası taĢınmaz mal kapalı 

zarf, artırma usulü ile satıĢa çıkarılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer: Antalya PTT BaĢmüdürlüğü - 7. Kat Toplantı Salonu Deniz 

Mah. Güllük Cad. No: 5 C Blok 07102 MuratpaĢa/ANTALYA adresinde olup, Telefon No: 0 242 

244 01 98/1526, Belgegeçer: 0 242 244 01 94’dür. 

3 - Ġhale konusu taĢınmaza ait SatıĢ Ġhale ġartnamesi çalıĢma saatleri içerisinde Antalya 

PTT BaĢmüdürlüğü Binası -Yapı ve Teknik ĠĢler Müdürlüğü-526 No.’lu Odada incelenebilecek 

ve 20,00.-TL (Yirmi Türk Lirası) bedel karĢılığı temin edilebilecektir. 

4 - Ġsteklilerin ihaleye iĢtirak edebilmeleri için ihale baĢlangıç saatine kadar verecekleri 

teklif mektubu ile birlikte 7.350,00.-TL.’lik (Yedibinüçyüzelli Türk Lirası) geçici teminat 

makbuzu veya mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte); ihale dokümanının satın alındığına dair 

belge, ikametgah senedi; tebligat için adres beyanı; gerçek kiĢi olması halinde nüfus cüzdanı 

örneği, tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi 

odasından, idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye 

iliĢkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge 

aslı veya noter tasdikli sureti; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza 

sirküleri (gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri, tüzel kiĢi olması halinde, Ģirket 

ortaklarının hisse durumlarını ve Ģirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret 

Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli sureti ve tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri.); 

vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin noter tasdikli vekaletnamesi ile 

noter tasdikli imza sirküleri ve her sayfası imzalı Ģartname ile birlikte en geç Ġhale günü 

19.06.2017 Pazartesi, saat 14:30’a kadar Antalya PTT BaĢmüdürlüğü-Yapı ve Teknik ĠĢler 

Müdürlüğüne (Deniz Mah. Güllük Cad. No: 5 07102 C Blok MuratpaĢa/ANTALYA) teslim 

edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir. Postadaki 

gecikmelerden ġirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

5 - SatıĢtan doğacak giderler (SatıĢ iĢlemleri ve bu iĢler sırasında düzenlenen belgeler ile 

her çeĢit vergi resim, harç ve diğer mali yükümlülükler) Alıcıya aittir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi Ġhale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) gündür. 

7 - TaĢınmaz satıĢı ile ilgili Ġhale 19.06.2017 tarihi, Pazartesi, saat: 14:30’da Antalya PTT 

BaĢmüdürlüğü Binası - 7. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

8 - TaĢınmaz malın muhammen bedeli 245.000,00,00.-TL (ĠkiyüzkırkbeĢ Türk Lirası) 

olup, geçici teminat bedeli 7.350,00.-TL’dir. (Yedibinüçyüzelli Türk Lirası.) 

9 - SatıĢa sunulan Antalya PTT BaĢmüdürlüğüne bağlı Ġbradı PTT Hizmet, Santral ve 

Lojman Binasının Deprem ön incelemesi yaptırılmamıĢtır. Ġstekliler teklif vermekle bu durumu 

bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiĢ sayılırlar. 

10 - TaĢınmazın satın alındıktan sonra ilgili Belediyesince imar planı tadilatı 

yapılamaması durumunda, ġirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

11 - TaĢınmazın satın alındıktan sonraki her türlü inĢai ve fiziki uygulama için Ġlgili 

Kurum olan Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınması 

gerekmektedir. Ġzin alınamaması durumunda, ġirketimiz sorumlu olmayacaktır. 

12 - Kurumumuz 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp 

yapmamakta ya da dilediğine yapmakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 4287/1-1 
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SINIRLI AYNĠ HAK TESĠSĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Karacabey Belediye Başkanlığından: 

TAġINMAZ BĠLGĠLERĠ 

Ġlçesi : Karacabey 

Pafta/Ada/ Parsel : 63 pafta / 258 ada / 755 parsel 

Alanı (m²) : 7793,96 m² 

TaĢınmazın Vasfı : Arsa 

TaĢınmazın Adresi : Sırabademler Mahallesi, Hastahane Sokak, No:1 

Mülkiyet Durumu  : Karacabey Belediyesi 

Muhammen Bedeli : 6.480.000,00 ¨ + KDV 

Geçici Teminat Bedeli : 194.400,00 ¨ 

Ġhale Usulü : Kapalı Teklif Usulü 

Ġhalenin Ġlan ġekli : Resmi Gazete, Ulusal Basın, Yerel Basın, 

Kurum Ġnternet Sitesi, Belediye Ġlan Panosu 

Ġlgili Mevzuat  : 2886 Sayılı Kanunun 35/a Md. 

Sınırlı Ayni Hak Tesisi Süresi : SözleĢme Tarihinden Ġtibaren 30 Yıl 

ġartname Bedeli : 2.000,00.-TL 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 1. Kat 

Encümen Toplantı Salonu 

Ġhale Tarih ve Saati : 31.05.2017 ÇarĢamba günü, Saat: 14:30 

Son BaĢvuru Tarihi ve Saati : 31.05.2017 ÇarĢamba günü, Saat: 14:30 

Ġhale dokümanının görülebileceği yer : Karacabey Belediyesi Hizmet Binası, 4. Kat 

Emlak ve Ġstimlak Müdürlüğü  

Madde 1 - ĠĢin Konusu  

Mülkiyeti Karacabey Belediyesine ait olan 7793,96 m2 yüz ölçümlü arsa vasıflı Bursa Ġli 

Karacabey Ġlçesi, Sırabademler Mahallesi, PaĢaçayırı Mevkii, 63 pafta, 258 ada, 755 nolu parsel 

üzerinde Belediyemizce verilecek projeye uygun en az 81 odalı (4) **** yıldız niteliğinde bir 

adet otel ile iki adet düğün salonunun 12 (on iki) ayda inĢa edilmesi; inĢa edilen otel ve düğün 

salonu iĢletmelerinden ihale sonucunda kesinleĢen bedel üzerinden üst kullanım bedeli alınması 

ve iĢletme süresi sonunda taĢınmazın üzerindeki bütün yapılar ve demirbaĢları ile birlikte bila 

bedelle sağlam ve kullanılabilir vaziyette, eksiksiz ve bedelsiz olarak idareye devretmesi Ģartıyla 

taĢınmaz üzerine yüklenici lehine sözleĢme tarihinden itibaren otuz (30) yıl süre ile sınırlı ayni 

hak tesis edilmesi iĢinin 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca KAPALI 

TEKLĠF USULÜ ile ihaleye çıkarılmasıdır. 

Madde 2 - Geçici Teminat 

a) Geçici Teminat Miktarı: Katılımcılar muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminat 

verecektir. 

b) Ġsteklinin Ortak GiriĢim olması halinde toplam teminat miktarı, ortaklık oranına 

bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karĢılanabilir. 

c) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu 

tarih, ihale tarihinden itibaren 60 günden az olamaz. 
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d) Geçici Teminatın Ġadesi: Ġhale üzerine kalan istekli hariç diğer isteklilerin geçici 

teminatı ihale sonrasında kendilerine veya yetkili temsilcilerine iade edilir. 

Ġhale üzerine kalan isteklinin onaylanan ihale kararının tebliğini müteakip 15 (on beĢ) 

takvim günü içinde geçici teminatını kesin teminata çevirmesi ve alıcıya ait bulunan vergi, resim, 

harçları ve karar pulunun yatırılarak noterlikçe tescil edilmiĢ sözleĢmeyi idareye vermesi halinde 

alıcının geçici teminatı iade edilir. 

Ġhale üzerinde kalan isteklinin, süresi içinde sözleĢme iĢlemlerini tamamlamadığı 

takdirde, geçici teminatı bütçeye irat kaydedilir ve Ġstekli hakkında 2886 Sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu’nun 84. Maddesi hükümleri uygulanır. Ġhale üzerinde kalan bu nedenle Ġdareden hiçbir 

hak talep edemez. 

Ġdarelerce alınan teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati 

tedbir kararı konulamaz. Verilecek tahvillerin belirli süre sonra paraya çevrilmesi Ģartına bağlı 

olmaması gerekir. 

Madde 3 - Kesin Teminat 

a) Taahhüdün Ģartname ve sözleĢme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini 

sağlamak amacıyla istekliden Ġhalede kesinleĢen bedel üzerinden yüzde altı (%6) oranında kesin 

teminat alınacaktır. Kesin Teminat olarak sunulacak teminat mektupları süresiz olacaktır.  

b) Kesin Teminatın Ġadesi: Taahhüdün sözleĢme ve Ģartname hükümlerine uygun biçimde 

yerine getirildiği usulüne göre anlaĢıldıktan ve yüklenicinin, idareye herhangi bir borcunun 

olmadığı tespit edildikten sonra, SGK’dan iliĢiksiz belgesinin getirilmesi halinde Kesin Teminatın 

tamamı iade edilir. 

Madde 4 - Ġhaleye Katılabilme ġartları: 

Ġhaleye katılacak olanlardan aĢağıdaki Ģartlar aranır.  

a) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, (gerçek kiĢiler için) 

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,  

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 

• Gerçek kiĢi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ belge aslı,  

• Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı, (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢiliğin belgelerin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu’nca veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.)  

• Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge aslı, 

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza 

sirküleri aslı. 

• Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı ve nüfus cüzdanı sureti. 

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
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bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri aslı. (Türkiye’de 

Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerinin bu tüzel kiĢiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca 

veya Türk DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gerekir.) 

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

birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge aslı,  

e) Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin noter tasdikli imza sirküleri aslı, (Türkiye’de Ģubesi 

bulunmayan yabancı tüzel kiĢilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı’nca onaylanmıĢ olması gereklidir.) 

f) Ġsteklinin ortak giriĢim (Ortak giriĢim, iĢ ortaklığı Ģeklinde olabilir; konsorsiyum 

Ģeklinde olamaz.) olması halinde; Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak 

giriĢim beyannamesini, 

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden son bir ay içerisinde alınmıĢ 

belge aslı, 

h) SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden son bir ay içerisinde 

alınmıĢ belge aslı, 

i) Karacabey Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden son bir 

ay içerisinde alınmıĢ belge aslı. 

j) Son bir ay içerisinde temin edilmiĢ tarih, sayı ve banka kaĢesini ihtiva eden çift imzalı 

ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamıĢ nakit kredisi ile kullanılmamıĢ teminat mektubu 

kredisini gösteren banka referans mektubu aslı, 

(KullanılmamıĢ nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az iĢin 

tahmini muhammen bedelinin %100’den az olamaz). 

k) Ġhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyanname, 

l) Muhammen bedelin % 3 oranında geçici teminata dair belge ve Belediyemizce 

hazırlanmıĢ olan projenin istekli tarafından görüldüğünü gösteren belge, 

m) Ġhale dosyası satın alındığına dair belge. (satın alındığını gösterir makbuz) 

n) Ortak giriĢim olması halinde ortak giriĢimi oluĢturan gerçek veya tüzel kiĢilerin her 

birinin a, b, c, d, e, g, h, i, k bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ayrı ayrı 

sunmaları gerekmektedir. 

o) 2886 Sayılı D.Ġ.K.'nun 37.maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubu, 

p) Uluslararası alanda otel iĢletmeciliği yapan ve ülkemizde markası altında en az on otel 

ile ülkemiz dıĢında markası adı altında en az bir otel iĢleten bir otel markası tarafından verilen 

niyet mektubu (yabancı dilde olması halinde 17. Madde uyarınca hazırlanmıĢ tercümesi) 

r) Yukarıdaki ―p‖ bendi gereğince niyet mektubu sunan uluslararası alanda otel 

iĢletmeciliği yapan ve ülkemizde markası altında en az on otel iĢletilen marka malikinin lisansı ile 

iĢleteceğine dair katılımcı tarafından düzenlenen taahhütname. 

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

bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu Kanuna uygun olması 

gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler Ġhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ olmalıdır. 

Ġlan olunur. 4331/1-1 
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TTK ĠHTĠYACI OLARAK 7 KALEM SEYYAR FLANġLI BORU ALIMI 

4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESĠ KAPSAMINDA AÇIK ĠHALE 

USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/222587 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372 259 47 94-84 

  Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73 

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

2 - Ġhale konusu iĢin nev’i :          Malzemenin Cinsi  Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Seyyar FlanĢlı Boru Temini 7 Kalem 

b) Teslim yeri  Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit 

Caddesi’ndeki T.T.K Genel Müdürlüğü Makine ve 

Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Muayene ve Tesellüm 

ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm ġefliği ambarıdır. 

c) Teslim süresi : Firmalar malzemeleri 30-45-60 gün içerisinde 

Kurumumuza teslim edeceklerdir. 

3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : TTK Satınalma Daire BaĢkanlığı ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 29.05.2017 Pazartesi – saat 15:00 

c) Dosya no : 1718031 

4 - Ġhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 

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

sunmaları gerekir: 

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

elektronik posta adresi, 

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

belgesi; 

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

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, 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) Ġhale Ġdari Ģartnamesinin 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 ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Ġhale Ġdari Ģartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

h) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde Ģekli ve içeriği bu ġartnamede belirlenen iĢ 

ortaklığı beyannamesi  



Sayfa : 24 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2017 – Sayı : 30066 

 

j) Ġsteklilerin 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. 

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

gereken kriterler. 

4.2.1 - Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5.1 - En düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eĢit olması durumunda erken 

teslim süresi dikkate alınacaktır. 

5.2 - Ġstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.  

6 - Ġhale, Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - Ġhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve Ģartnameler 150,00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

―Ġhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 150,00 TL. Ġhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak ġubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu 

hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, Ġhale dokümanı 

bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale 

tarihinden sonra en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. Ġhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaĢmamasından veya geç ulaĢmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. Ġhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 29.05.2017 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

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

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Ġhale konusu iĢe iliĢkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iĢ kalemi 

miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir. 

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır.  

13.1.1 - Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.  

13.1.2 - SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

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

Yönetmeliğimizin 15/Ave 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.  

Ġlan olunur. 4367/1-1 
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KĠREÇ TAġI ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Kireç TaĢı Mal Alımı T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde 

açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/229754 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar 

b) Telefon ve faks numarası : 0 272 248 34 80 - 0 272 248 34 87 

c) Elektronik posta adresi: 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017 - 2018 Pancar Kampanyası Dönemi 

ihtiyacı olan 50.000 Ton (± % 20 toleranslı) KireçtaĢının, 

fabrika sahasına fabrika yetkilileri tarafından gösterilen 

yere tarif edilecek Ģekilde istif edilmek suretiyle tesellüm 

edilmesi iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Fabrikamız stok sahasına nakliyesi ve istif edilmesi. 

c) ĠĢin süresi : Ġdarece verilecek termin programı dahilinde belirlenecek 

tarihler arasında 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Afyon ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.06.2017 Pazartesi günü Saat 14:00 

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

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karĢılığı Afyon ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi 

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

gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu iĢ kalemi için teklif edilen birim 

fiyatların (istihraç + nakliye) çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu üzerine bırakılan istekli ile her bir iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. Ġsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.ġ.F.A.ġ Genel Müdürlüğü 

Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. Maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık 

yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve 

saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon 

toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.  

13.2. ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa tabi olmayıp, Ġdare 

ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 4390/1-1 
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MUHTELĠF MADENĠ YAĞ (TAMAMLAMA YAĞI NĠTELĠĞĠNDE) 

SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Bor Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Muhtelif Madeni Yağ (Tamamlama Yağı Niteliğinde) Alımı T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet 

Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık Ġhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. 

Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/231143 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Komresör ve Santrifüj Yağı HD 68 Petrol Ofisi                

(1 Kova=16 Kg) 896 Kg, Komresör ve Santrifüj Yağı HD 

68 Petrol Ofisi (1 Kova=180 Kg) 900 Kg, Türbin Yağı 

Petrol Ofisi 68 R+OLBS-489 (1 Varil=180 Kg) 540 Kg, 

Sanayi DiĢli Yağı Gravis M320 Petrol Ofisi (1 Varil=185 

Kg) 2.220 Kg, Sanayi DiĢli Yağı Gravis M220 Petrol Ofisi 

(1 Varil=185 Kg) 2.035 Kg, Sanayi DiĢli Yağı Gravis 

M680 Petrol Ofisi (1 Teneke=16 Kg) 560 Kg, Dizel Motor 

Yağı Turbo Petrol Ofisi 20W-50 (1 Varil=180 Kg) 360 

Kg, Gres Yağı Carius EP 320 Petrol Ofisi (1 Kova=16 Kg) 

64 Kg, Gres Yağı Lityum Sabunlu Süper Gres EP 2          

(1 Kova=16 Kg) 800 Kg, Gres Yağı Alvin Kauçuklu Gres 

1 Kova=16 Kg 160 Kg, Gres Yağı GP.3 180 Kg ve 

Hidrolik Yağı Petrol Ofisi HD 46 (1 Varil=180 Kg) 6.840 

Kg 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Bor ġeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : SözleĢmenin imzalanmasına müteakiben 10 (On) gün 

içerisinde teslim edecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 05.06.2017 Pazartesi günü saat: 14.00 

4 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.1.1. Ġstenmiyor. 

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

kriterler: 

4.2.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler; 

a) Ġmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu 

gösteren belge veya belgeler,  

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle 

birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi verilmesi 

Ġsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri 

sunması yeterli kabul edilir. Ġsteklinin imalatçı olduğu aĢağıdaki belgeler ile tevsik edilir.  
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Sanayi sicil belgesi, Meslek odası tarafından düzenlenen kapasite raporu ve Ġmalatçı 

yeterlilik belgesi 

4.2.2. Türk Standartlarına Uygunluk belgesi 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük olanıdır. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanı Bor ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 

100,00 TL (Y.Yüz. TL) karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor ġeker Fabrikası HaberleĢme servisi adresine 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13.2. Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4402/1-1 

————— 

(± %20 TOLERANSLI) 23.000 TON KĠREÇTAġI SATIN ALINACAKTIR 

KireçtaĢı alımı, T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dahilinde Açık 

Ġhale Usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/230909 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Bor Caddesi Bahçeli Kasabası - Bor/NĠĞDE 

b) Telefon ve faks numarası : 388 311 93 01-06 (6 Hat) - 388 311 93 07 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2017/2018 pancar kampanyası dönemi bir 

yıllık ihtiyacı olan ±%20 toleranslı 23.000 ton kireçtaĢının 

fabrika sahası içerisinde ilgililerce gösterilen yere tarif 

edilecek Ģekilde istif edilmesi iĢidir. 

b) Teslim [yeri/yerleri] : Bor ġeker Fabrikası stok sahası 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : 01/08/2017-30/11/2017 tarihleri arası (idarenin bildirdiği 

termin programına göre) 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bor ġeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 01.06.2017 PerĢembe günü saat: 14.00 



Sayfa : 28 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2017 – Sayı : 30066 

 

4. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler: 

4.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Diğer Belgeler: 

a - ĠĢletme Ruhsatı 

b - ĠĢletme izin belgesi 

c - Rapor: Ġstekli teklif ettiği ocağa ait numunenin aĢağıda açıklaması verilen ve son altı 

ay içerisinde alınmıĢ analiz raporlarını ibraz edecektir. 

1.MTA’dan alınmıĢ ―kalitatif minerolojik-petrografik‖ analiz neticesinde ―kayaç adı‖nın 

―kireçtaĢı‖ olduğunu gösteren analiz raporu 

2.MTA ya da herhangi bir ġeker fabrikasından alınmıĢ teknik Ģartnamede yer alan 

kimyasal parametreleri içeren ve Ģartnameye uygunluğunu gösteren analiz raporu 

Kimyasal parametrelerin teknik Ģartnamede talep edilen değerlere uygun çıkmaması 

ve/veya kayaç adının ―kireçtaĢı‖ ibaresinden farklı olması halinde teklif değerlendirme dıĢı 

bırakılacaktır. 

4.3. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.3.1. Her türlü ―KireçtaĢı istihraç ve nakliyesi‖ veya ―Mucur ve Balast üretimi‖ benzer iĢtir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük olanıdır. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. Ġhale dokümanı Bor ġeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir ve KDV dahil 

100,00 TL (Y.Yüz. TL) karĢılığı aynı adresten satın alınabilir. 

7.1. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanının satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bor ġeker Fabrikası HaberleĢme servisi adresine 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyat üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle mal kalemi miktarı ile bu mal kalemi için teklif edilen 

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme 

imzalanacaktır. Bu ihalede kısmi teklif verilemez. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Diğer Hususlar 

13.1. Ġhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. Ġsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

13.2. Ceza ve yasaklamaya iliĢkin hususlar hariç mezkur mal alımı 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 4403/1-1 
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PASLANMAZ VE SĠYAH DĠKĠġLĠ ÇELĠK BORU, SAC, DĠRSEK, KÖġEBENT ALIMI  

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

Ġhale kayıt numarası : 2017/228597 

1 - Ġdarenin  

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

b) Adresi  : Sivas Karayolu 5.Km.Sorgun/YOZGAT 

c) Telefon ve Faks numarası : 0 354 441 10 10 Faks: 0 354 441 10 18 

2 - Ġhale konusu malların  

a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : PASLANMAZ VE SĠYAH DĠKĠġLĠ ÇELĠK BORU, 

SAC, DĠRSEK, KÖġEBENT ALIMI. Ġhale konusu iĢin 

türü, niteliği ve miktarı aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

Sıra 

No Cinsi 

Ölçü/DıĢ Çapı 

(mm) 

Et 

Kalınlığı 

(mm) Malzeme Ölçüsü Miktarı 

1 
Paslanmaz çelik 

sac 
2000x4000x3 3 AISI 316L Tabaka 1 

2 
Paslanmaz çelik 

sac 
2000x4000x2 2 AISI 316L Tabaka 26 

3 
Paslanmaz çelik 

sac 
1000x2000x2 2 AISI 316L Tabaka 8 

4 
Paslanmaz çelik 

sac 
1250x2500x2 2 AISI 316L Tabaka 12 

5 
Paslanmaz çelik 

sac 
1500x3000x6 6 AISI 316L Tabaka 7 

6 
Paslanmaz çelik 

sac 
1500x6000x2 2 AISI 316L Tabaka 7 

7 
Paslanmaz çelik 

sac 
1250x2500x3 3 AISI 316L Tabaka 14 

8 
Paslanmaz çelik 

sac 
1000x2000x4 4 AISI 316L Tabaka 35 

9 
Paslanmaz çelik 

sac 
1500x3000x2,5 2,5 AISI 316L Tabaka 4 

10 
Paslanmaz çelik 

köĢebent 
65x65x7 7 AISI 304L Boy 20 

11 
Paslanmaz dikiĢli 

çelik boru 
114.3x3.6x6000 3.6 AISI 304L Boy 40 

12 
Paslanmaz dikiĢli 

çelik boru 
76.1x3.6x6000 3.6 AISI 304L Boy 10 

13 
Paslanmaz çelik 

patent dirsek 
90º114.3x3.6 3.6 AISI 304L Adet 25 

14 
Paslanmaz çelik 

patent dirsek 
90º76.1x3.6 3.6 AISI 304L Adet 10 

15 
Paslanmaz çelik 

patent dirsek 
90º 168,3x3.6 3.6 AISI 304L Adet 10 

16 
Paslanmaz dikiĢli 

çelik boru 
Ø508x5,53x6000 5,53 AISI 304L Boy 6 

 

b) Teslim Yeri  : Yozgat ġeker Fabrikası Malzeme Ambarı  

c) Teslim Tarihi  : SözleĢmenin imzalanmasını müteakip, en geç 30 (Otuz) 

takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 
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3 - Ġhalenin  

a) Yapılacağı yer : Yozgat ġeker Fabrikası – Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati  : 25.05.2017 PerĢembe günü- Saat 14:00  

4 - Ġhale dokümanı Yozgat ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.  

 4441/1-1 

————— 

KĠREÇTAġI SATIN ALINACAKTIR 

Fabrikamız 2017/2018 Kampanyası ihtiyacı ± % 20 toleranslı 18.000 ton KireçtaĢı Alımı 

Ġhalesi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir.  

Ġhale Kayıt No : 2017/232007 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Sivas Karayolu 5.Km Sorgun/YOZGAT 

b) Telefon No : 0 354 441 10 10 

c) Faks No : 0 354 441 10 18 

2 - Ġhale Konusu Malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18.000 ton kireçtaĢı satın alınacaktır. 

b) Teslim yeri : Yozgat ġeker Fabrikası Stok Sahası 

c) ĠĢin süresi : Ġdare tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Yozgat ġeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve Saati : 26.05.2017 Cuma – Saat 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Yozgat ġeker Fabrikası Ticaret Servisi (Sivas Karayolu 5.Km 

Sorgun/Yozgat) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karĢılığında aynı 

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

zorunludur. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

7 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 4440/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017-3593 SĠVAS 

Dosya No : 58.10.116 

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Kalın Köyü, sit alanı dıĢında bulunan, tapulama harici alanda 

tespit edilen, Kurulumuzun 11.11.2016 tarih ve 3185 sayılı kararı ile tescili prensip olarak uygun 

bulunan AĢağı Navruz Kale YerleĢmesi ve Höyüğü’nün nihai tescilinin yapılması talebini içeren 

Koruma Bölge Kurulu raportörünün 31.03.2017 tarihli ve 299 sayılı dosya inceleme raporu 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda: 

Sivas Ġli, Yıldızeli Ġlçesi, Kalın Köyü, sit alanı dıĢında, tapulama harici alanda tespit 

edilen AĢağı Navruz Kale YerleĢmesi ve Höyüğü’nün 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde 

sayılan taĢınmaz kültür varlığı örneklerinden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, karar eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği Ģekliyle I. 

derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesi, sit fiĢinin onaylanması; 

AĢağı Navruz Kale YerleĢmesi ve Höyüğü’nün I. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi 

koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma 

koĢulları hükümlerinin belirlenmesi karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017-3589 SĠVAS 

Dosya No : 58.02.71 

Sivas Ġli, Gemerek Ġlçesi, Çepni Beldesi, ġehit BinbaĢı Mehmet Aras Mahallesi, Kaledibi 

Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun 350 ada, 19 nolu parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 

tarla vasıflı taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 17.08.2016 tarihli ve 

2974 sayılı kararı ile III. derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Hamzalı 

Çayı Mezarlığının nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 13.04.2017 tarihli ve 332 sayılı dosya inceleme raporu, ekleri ile tescile 

esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler ile öneri sit haritaları incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Sivas Ġli, Gemerek Ġlçesi, Çepni Beldesi, ġehit BinbaĢı Mehmet Aras Mahallesi, Kaledibi 

Mevkiinde sit dıĢında bulunan, tapunun 350 ada, 19 nolu parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 

tarla vasıflı taĢınmazın bir kısmı üzerindeki Hamzalı Çayı Mezarlığınınn 2863 sayılı Kanunun 

6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, III. derece arkeolojik sit sınırının 

karar 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına ve 

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

kararı doğrultusunda Hamzalı Çayı Mezarlığı III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartlarının; 

1. Sit alanının yapılaĢmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı Ġmar 

Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda ilgili 

müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarına iliĢkin 

raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile birlikte müze 

müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceğine, 

2. Resmi veya özel kuruluĢlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair 

uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak 

kullanımının minimum seviyede tutulacak Ģekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, 

3. Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

4. Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

5. Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesine, 

6. Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar ve güneĢ enerji santralleri yapılabileceğine,  

7. TaĢınmazın amacı dıĢında kullanılacak olması durumunda 5403 sayılı Toprak Koruma 

ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 

görüĢünün alınmasına,  

8. Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,  

9. Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 

Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre iĢlem yapılabileceğine, Ģeklinde belirlenmesine; 
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2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrası (DeğiĢik ikinci paragraf: 8/8/2011-

KHK-648/42 md.) ―…Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl içinde 

koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge 

kuruluna vermek zorundadır…‖ Ģeklinde belirtilmiĢ olup anılan kanun maddesi gereğince ilgili 

kurumca üç yıl içerisinde Hamzalı Çayı Mezarlığı Koruma Amaçlı Ġmar Planının (KAĠP)’ 

hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 

 
 4335/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2017-191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2017-3605 SĠVAS 

Dosya No : 60.07.329 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Ede Köyü, Ömerdede Mevkii’nde sit dıĢında bulunan, kadastro 

harici alan ile, tapunun 315, 316, 324 parselleri; 109 ada, 9 parseli ile 102 ada, 5, 7, 8 nolu 

parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi’ne ait 

taĢınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen Kızılüzüm Mezrası Yamaç YerleĢimi ve 

Nekropolünün tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğü’nün 08.03.2016 tarihli ve 650 sayılı yazısı, ekleri; Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü raportörünün 24.04.2017 tarihli ve 385 sayılı dosya inceleme raporu;  tescile esas 

ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler 

ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Ede Köyü, Ömerdede Mevkii’nde sit dıĢında bulunan, kadastro 

harici alan ile, tapunun 315, 316, 324 parselleri; 109 ada, 9 parseli ile 102 ada, 5, 7, 8 nolu 

parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Maliye Hazinesi’ne ait 

taĢınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen Kızılüzüm Mezrası Yamaç YerleĢimi ve 

Nekropolünün 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması 

ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. 

derece arkeolojik sit sınırının karar 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, 

sit fiĢinin onaylanmasına ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 

05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e iliĢkin 1’inci 

maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak 

belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2017-191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2017-3597 SĠVAS 

Dosya No : 60.03.57 

Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Ayan Köyü, Kaledibi Mevkii’nde sit dıĢında bulunan, tapunun 210 

parsel ile Çamdibi Köyü, HarkbaĢı Mevkii’nde bulunan, tapunun 29, 30, 31 nolu parsellerinde 

kayıtlı, özel mülkiyetlere ait tarla vasıflı taĢınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen Kaledibi 

YerleĢiminin tescilinin Kurulumuzda değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 16.09.2013 tarihli ve 1974 yazısı, 18.01.2017 tarihli ve 177 sayılı yazısı, 

ekleri; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 24.04.2017 tarihli ve 384 sayılı dosya 

inceleme raporu, ekleri ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları 

okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Erbaa Ġlçesi, Ayan Köyü, Kaledibi Mevkii’nde sit dıĢında bulunan, tapunun 210 

parsel ile Çamdibi Köyü, HarkbaĢı Mevkii’nde bulunan, tapunun 29, 30, 31 nolu parsellerinde 

kayıtlı, özel mülkiyetlere ait tarla vasıflı taĢınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen Kaledibi 

YerleĢiminin 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması 

ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. 

derece arkeolojik sit sınırının karar eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e iliĢkin 

1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2017 – Sayı : 30066 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017 - 3578 SĠVAS 

Dosya No : 44.04.188 

Malatya Ġli, Darende Ġlçesi, Kılıçbağı Mahallesi, Heyikdağı Mevkiinde bulunan, tapunun 

1119 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, ham toprak vasıflı 

1.389.602,53 m²lik taĢınmazın bir kısmı üzerinde tespit edilen ve Kurulumuzun 13.05.2016 tarihli 

ve 2842 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescili prensip olarak uygun Heyikdağı 

(Beybağı) Kule Kalıntısının nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü raportörünün 13.04.2017 tarihli ve 327 sayılı dosya inceleme raporu, ekleri ile 

tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, Darende Ġlçesi, Kılıçbağı Mahallesi, Heyikdağı Mevkiinde bulunan, tapunun 

1119 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait, ham toprak vasıflı 

1.389.602,53 m²lik taĢınmazın bir kısmı üzerindeki Heyikdağı (Beybağı) Kule Kalıntısının 2863 

sayılı Kanun 6’ncı Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve kültür varlığı özelliği 

göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, kararımız eki 1/5000 ölçekli 

haritada iĢaretlendiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine, sit fiĢinin 

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

658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e iliĢkin 1’inci maddesinin I. derece 

arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesini karar 

verildi. 
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Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2017 – Sayı : 30066 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 28.04.2017-190 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 28.04.2017-3579 SĠVAS 

Dosya No : 44.01.189 

Malatya Ġli, Darende Ġlçesi, Beybağı Mahallesi, Heyik ve Okul Mevkilerinde sit dıĢında 

bulunan, tapunun 1182 ada, 18, 23, 24 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Maliye 

Hazinesi’ne ait, Hali Arazi ve Bahçe vasıflı taĢınmazların tamamı ve bir kısmı üzerinde tespit 

edilen ve Kurulumuzun 13.05.2016 tarihli ve 2842 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı 

olarak tescili prensip olarak uygun Beybağı YerleĢiminin nihai tescilinin değerlendirilmesi 

istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 13.04.2017 tarihli ve 328 sayılı 

dosya inceleme raporu, ekleri ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ 

yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Malatya Ġli, Darende Ġlçesi, Beybağı Mahallesi, Heyik ve Okul Mevkilerinde bulunan, 

tapunun 1182 ada, 18, 23, 24 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Özel ve Maliye Hazinesine 

ait, Hali Arazi ve Bahçe vasıflı taĢınmazların tamamı ve bir kısmı üzerindeki Beybağı 

YerleĢiminin 2863 sayılı Kanun 6’ncı Maddesinde tanımı yapılan kültür varlığından olması ve 

kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, 

kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle I. derece arkeolojik sit sınırının 

belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e iliĢkin 

1’inci maddesinin I. derece arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları 

olarak belirlenmesini karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2017-191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2017 - 3604 SĠVAS 

Dosya No : 60.07.309 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Söğütözü Köyü’nde sit dıĢında bulunan, tapunun 853 parseli; 103 

ada, 1 parseli ile 126 ada, 18, 19 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Söğütözü Köy Tüzel 

KiĢiliği ile Maliye Hazinesi’ne ait taĢınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen Hamam Tepe 

Nekropolünün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Tokat Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 31.07.2015 tarihli ve 2030 sayılı yazısı, 26.04.2016 tarihli ve 1156 sayılı yazısı, 

ekleri; Söğütözü Köyü Muhtarı Celil CEYLAN’ın 22.02.2017 tarihli baĢvurusu; Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü raportörünün 24.04.2017 tarihli ve 386 sayılı dosya inceleme raporu;  tescile 

esas ilgili ve etkilenen Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Zile Ġlçesi, Söğütözü Köyü’nde sit dıĢında bulunan, tapunun 853 parseli; 103 

ada, 1 parseli ile 126 ada, 18, 19 nolu parsellerinde kayıtlı, mülkiyetleri Söğütözü Köy Tüzel 

KiĢiliği ile Maliye Hazinesi’ne ait taĢınmazların bir bölümü üzerinde tespit edilen Hamam Tepe 

Nekropolünün 2863 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması 

ve kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle I. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, I. 

derece arkeolojik sit sınırının karar 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, 

sit fiĢinin onaylanmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı Ġlke Kararı’nın 1’inci derece arkeolojik sit’e iliĢkin 1’inci maddesinin I. derece 

arkeolojik sit alanı geçiĢ dönemi koruma esasları ve kullanma Ģartları olarak belirlenmesine; 

Hamam Tepe Nekropolü üzerindeki izinsiz uygulamalara yönelik Tokat Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünce Zile Cumhuriyet BaĢsavcılığından soruĢturma baĢlatılması istenilmiĢ 

olduğundan soruĢturma sonunun Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilmesine; 

Kurulumuzdan izin alınmadan Hamam Tepe Nekropolünde hiçbir Ģekilde inĢa-i ve fiziki 

müdahalede bulunulmaması hususunda ilgili Kurum ve kuruluĢların uyarılmasına karar verildi. 
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Sayfa : 46 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 2017 – Sayı : 30066 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SĠVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 29.04.2017-191 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 29.04.2017 - 3609 SĠVAS 

Dosya No : 60.04.235 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Serenli Beldesi, Manastır Mevkiinde bulunan, tapunun 1 pafta, 29, 

34, 35, 36, 37 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait tarla vasıflı taĢınmazların bir 

kısmı/tamamı üzerinde yer alan ve Kurulumuzun 27.01.2017 tarihli ve 3365 sayılı kararı ile III. 

derece arkeolojik sit olarak tescili prensip olarak uygun bulunan Manastır Mevkii YerleĢiminin 

nihai tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 

24.04.2017 tarihli ve 383 sayılı dosya inceleme raporu, ekleri, tescile esas ilgili ve etkilenen 

Kurum ve KuruluĢlarının görüĢ yazıları; 34 parseldeki Manastır Kalıntısı alanının belirlenmesi 

istemini içeren Ali SOMUNCU’nun 13.03.2017 tarihli baĢvurusu okundu, dosyasındaki bilgi ve 

belgeler ile öneri sit haritası incelendi, yapılan görüĢme sonunda; 

Tokat Ġli, Niksar Ġlçesi, Serenli Beldesi, Manastır Mevkiinde bulunan, tapunun 1 pafta, 29, 

34, 35, 36, 37 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait tarla vasıflı taĢınmazların bir 

kısmı/tamamı üzerinde yer alan Manastır Mevkii YerleĢiminin 2863 sayılı Kanunun 6’ncı 

maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermesi 

nedeniyle III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, III. derece arkeolojik sit sınırının 

karar 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekliyle belirlenmesine, sit fiĢinin onaylanmasına ve 

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

kararı doğrultusunda Manastır Mevkii YerleĢimi III. derece arkeolojik sit geçiĢ dönemi koruma 

esasları ve kullanma Ģartlarının; 

1. Sit alanının yapılaĢmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı Ġmar 

Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda ilgili 

müze müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleĢtirilerek, sondaj sonuçlarına iliĢkin 

raporun, kültür varlığının bulunması halinde varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile birlikte müze 

müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip kurul kararı alındıktan sonra yapılabileceğine, 

2. Resmi veya özel kuruluĢlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair 

uygulamalar (kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) toprak 

kullanımının minimum seviyede tutulacak Ģekilde Koruma Bölge Kurulunun izni ve Müze 

Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, 

3. Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara iliĢkin genel sondaj kararı alabileceğine, 

4. Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek Ģekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 

koĢuluyla birleĢtirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 

5. Bu alanda, taĢ, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden 

vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin 

dökülmemesine, 

6. Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda 

Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar ve güneĢ enerji santralleri yapılabileceğine,  

7. TaĢınmazların amacı dıĢında kullanılacak olması durumunda 5403 sayılı Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında ilgili Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğünün görüĢünün alınmasına,  

8. Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine,  

9.Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda 

Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre iĢlem yapılabileceğine, Ģeklinde belirlenmesine; 
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2863 sayılı Kanunun 17. Maddesi a) bendi 2. Fıkrası (DeğiĢik ikinci paragraf: 8/8/2011-

KHK-648/42 md.) ―…Belediyeler, valilikler ve ilgili kurumlar söz konusu alanda üç yıl içinde 

koruma amaçlı imar planı hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere koruma bölge 

kuruluna vermek zorundadır…‖ Ģeklinde belirtilmiĢ olup anılan kanun maddesi gereğince ilgili 

kurumca üç yıl içerisinde Manastır Mevkii YerleĢimi Koruma Amaçlı Ġmar Planının (KAĠP)’ 

hazırlatıp incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2013 - 59 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.03.2013 - 690 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Sarıdam (Sori) Köyü sınırları dâhilinde bulunan Sarıdam 

(Sori) Höyüğü’nün II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesini ve sit alanı koruma 

esasları ve kullanma koĢullarının belirlenmesini konu alan ġanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.03.2013 tarihli tespit raporu ve ġanlıurfa Ġl Özel 

Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 25.02.2013/2544 sayılı görüĢ yazısı okundu. 

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

Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Sarıdam (Sori) Köyü sınırları dâhilinde bulunan Sarıdam 

(Sori) Höyüğü’nün ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekli ile (üzerinde 

günümüz yerleĢimi olduğu ve yaĢamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak)  II. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna,  

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

Kararı doğrultusunda: 

Sarıdam (Sori)  Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama koruma 

bölge kurulunca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2013 - 59 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.03.2013 - 688 ġANLIURFA  

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, AĢağıkaracaören Köyü sınırları dâhilinde bulunan Nekropol-I 

ve Nekropol-II alanlarının II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesini ve sit alanı 

koruma esasları ve kullanma koĢullarının belirlenmesini konu alan ġanlıurfa Kültür Varlıkları 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 01.03.2013 tarihli tespit raporu ve ġanlıurfa Ġl 

Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 25.02.2013/2544 sayılı görüĢ yazısı 

okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, tescil fiĢi ve öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, AĢağıkaracaören Köyü sınırları dâhilinde bulunan Nekropol-I 

ve Nekropol-II alanlarının ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekli ile (üzerinde 

günümüz yerleĢimi olduğu ve yaĢamın devamlılığı ilkesi dikkate alınarak)  II. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna,  

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

Kararı doğrultusunda: 

AĢağıkaracaören Nekropol I ve Nekropol II alanları II. Derece Arkeolojik Sit Alanı 

Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni 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 için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama koruma 

bölge kurulunca değerlendirilir. 

5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

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

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

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

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

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

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  

Toplantı Tarihi ve No : 22.03.2013-59 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.03.2013-689 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, AĢağıkaracaören Köyü ve Turna Köyü sınırları dahilinde 

bulunan AĢağıkaracaören Höyüğü’nün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi ve sit 

alanı koruma esasları ve kullanma koĢullarının belirlenmesini konu alan ġanlıurfa Kültür 

Varlıkları Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 01.03.2013 tarihli tespit raporu ve ġanlıurfa Ġl 

Özel Ġdaresi Ġmar ve Kentsel ĠyileĢtirme Müdürlüğü’nün 25.02.2013/2544 sayılı görüĢ yazısı 

okundu. Konunun dosyası, fotoğraflar, tescil fiĢi ve öneri 1/5000 ölçekli sit alanı haritası 

incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Siverek ilçesi, AĢağıkaracaören Köyü ve Turna Köyü sınırları dahilinde 

bulunan AĢağıkaracaören Höyüğü’nün ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekli 

ile I. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fiĢinin uygun olduğuna, 

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

Kararı doğrultusunda: 

AĢağıkaracaören Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma ġartlarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Yeni yapılaĢmaya izin verilemez. 

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

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢüyle yapılmak istenen uygulama koruma 

bölge kurulunca değerlendirilir. 

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut 

ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir. 

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

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

6. Alan içerisinde yeni mezar açılamaz. 

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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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

— Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Trakya Üniversitesi Kanser Kayıt Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

— Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/12)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin

Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


