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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-
tim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin sekizinci
fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 8 – (1) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna; 5580 sayılı Kanun ve

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel
Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç, biri “B”
sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfında öğretim programı uygulamak üzere
kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Özel motorlu taşıt sürücüleri kursları kullanım hakkının tamamı kuruma ait müstakil
binalarda açılır. Kurs binasında aranacak diğer şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yö-
nergesine göre belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “veya il
millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ekleri”
ibaresi “ekinde yer alan belgelerin aslı veya onaylı örneği” şeklinde, “belirtilerek” ibaresi “be-
lirlenir ve belgeler taranarak kursiyerin” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kayıt-
ları silinir.” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ancak, eğitim personelinin izinli veya raporlu
olması ve millî eğitim müdürlüğünce mazeretin uygun görülmesi halinde o günkü ders için te-
lafi eğitimi yapılır.” cümlesi eklenmiştir. 



MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine aşa-
ğıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesine göre kendi kurumları bünyesinde
motorlu taşıt sürücü kursu açılması konusunda yetkilendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan sürücü kurslarında, eğitimin yapılacağı ildeki
özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait eğitim personeli ile direksiyon eğitim ve sınav araç-
ları kursta bu araçlarla eğitim yapılmadığı sürelerde kursun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim
müdürlüğünden izin alınarak kullanılabilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle
eklenmiştir.
“Direksiyon eğitimi dersi sınavı değerlendirmesi elektronik ortamda yapılacak ise (EK-3) veya
(EK-4) formları istenmez.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Direksiyon eğitimi dersi sınavında, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve de-
ğerlendirme komisyonu üyesi geri geri park etme alanında ve geri geri giderken şeridini koru-
yarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme alanında araçtan inerek bu alanda ya-
pılması gereken davranışların 34 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ç) ve (ı) bentlerine uygun-
luğunu değerlendirir, bu alandaki davranış tamamlanınca araca biner. Direksiyon usta öğreticisi
de geri geri park etme ve geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 de-
rece açıyla dönme alanlarında araçtan inerek kursiyerin park etme ve geri geri giderken şeridini
koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derece açıyla dönme sürecini izler, bu alanlardaki dav-
ranış tamamlanınca araca biner.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Emni-
yet Genel Müdürlüğüne” ibaresi “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne” şeklinde
değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Em-
niyet Genel Müdürlüğünce” ibaresi “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce”, ikinci
fıkrasında yer alan “trafik tescil kuruluşuna” ibaresi “ilçe nüfus müdürlüklerine” şeklinde de-
ğiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür
yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen denetim yeterliliği
olan personel” ibaresi “il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri” şeklinde değiş-
tirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46/A maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bir gö-
revde en az üç kurs olmak kaydıyla aynı günde aynı kursta en az iki defa” ibaresi “, bir günlük
görevde en az üç kursa farklı saatlerde ikişer defa giderek” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Mevcut kursların durumu
GEÇİCİ MADDE 13 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile

işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan kursların mevcut binalarında ve 1/1/2020 tarihine
kadar başka binaya nakillerinde, 8 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan müstakil bina şartı
aranmaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin EK-4’ünde yer alan formun on beşinci maddesinin
(a) bendinde geçen “sola” ibaresinden sonra gelmek üzere “tek hamlede” ibaresi eklenmiş, de-
ğerlendirme rengi kırmızı yapılmış ve “SARI-SARI” ibaresi “KIRMIZI” olarak değiştirilmiş-
tir.
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MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ 
EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinin
6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; ikinci, üçüncü, dördüncü,
beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kurslara; en az ön lisans mezunu gerçek kişi kurucu veya kurucu temsilcisi en az
ön lisans mezunu olan tüzel kişi adına Kanun, Yönetmelik ve Özel Öğretim Kurumları Stan-
dartlar Yönergesi hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı
düzenlenir.”
“Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları kullanım hakkının tamamı ku-
ruma ait müstakil binalarda açılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde
yer alan “İlkyardım Eğitmeni Sertifikasına” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ilk yardım
kurs bitirme belgesi ile birlikte eğiticilerin eğitimi kurs bitirme belgesine” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “ön lisans” ibaresi “ortaöğretim” şeklinde ve (c) bendinde yer alan “ortaöğretim” iba-
resi “ortaokul” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer
alan “Belgesi” ibareleri  “Sertifikası” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müdür
yardımcısı/şube müdürleri veya il millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilen başka personel”
ibaresi  “il millî eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/6/2013 28683
2- 4/3/2014 28931
3- 18/6/2014 29034
4- 27/8/2014 29101
5- 28/5/2015 29369
6- 5/12/2015 29553
7- 7/3/2017 30000
8- 22/4/2017 30046
9- 19/10/2017 30215
10- 22/2/2018 30340
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.
“Mevcut kurumlar
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce kurum açma izni ile

işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olan kursların 1/1/2020 tarihine kadar başka binaya na-
killerinde, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında yer alan müstakil bina şartı aran-
maz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

—— • ——
Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/12/2016 tarihli ve 29905 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman
Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Eğitim-Öğretim Yö-
netmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavında öğrencilerin başarılı olması için 100 puan üzerinden en az 70
puan alması gerekir. Yeterlik sınavının uygulanmasına ilişkin esaslar Yüksekokul Yönetim Ku-
rulu tarafından belirlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yıl sonu sınavına; devam zorunluluğunu yerine getirmiş ve yıl içi sınav sonucu en
az 50 puan olan hazırlık sınıfı öğrencileri katılabilir. Yıl sonu sınavı; okuma, yazma, konuşma
ve dinleme becerilerini kapsar ve sınav notunun en az 60 puan olması gerekir.

(5) Genel başarı notu; yıl içi sınav notunun % 50’si ile yıl sonu/bütünleme sınav notunun
% 50’si toplanarak bulunur. Genel başarı notunun 100 puan üzerinden en az 70 puan olması
gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İntibak
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018-2019 eğitim-öğretim yılından önce Üniversiteye kayıt

yaptıran öğrencilerin başarılı olabilmeleri için; yeterlik sınavından 100 puan üzerinden 60, yıl
içi sınavından 100 puan üzerinden 40, yılsonu sınavında 100 puan üzerinden 50 ve genel başarı
notunun 100 puan üzerinden 60 olması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ve 9 uncu maddesinin
dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başında yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yü-
rütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/2/2017 29966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2017 30087

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1/12/2016 29905
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İslahiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETĠ 

ESAS NO  : 2016/586 

KARAR NO  : 2018/112 

KATILAN : ĠSLAHĠYE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ, Ġslahiye Gümrük Müdürlüğü 

Ġslahiye/GAZĠANTEP. 

VEKĠLĠ  : Av. ġERĠFE KILIÇLI, GAP Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kolejtepe 

Mah. Mühendisevler Sok No: 11     27000 ġahinbey/GAZĠANTEP 

SANIK  : AHMAD RAMADAN, Ali ve Emine oğlu, 05/07/1957 HALEP 

doğumlu, , , mah/köy nüfusunda kayıtlı. Hacı Ali Öztürk Mahallesi 

1 Nolu Sokak No: 9 Ġslahiye/GAZĠANTEP adresinde oturur. ĠĢ 

Adresi:… TC Kimlik No:… 

SUÇ  : Kaçakçılık suçunun konusunu oluĢturan eĢyanın akaryakıt ile tütün, 

tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması, Birinci 

ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin iĢlenmesine iĢtirak 

etmeksizin, bunların konusunu oluĢturan eĢyayı, bu özelliğini 

bilerek ve ticari amaçla satın almak, 5607 Sayılı Yasanın 3/18. 

Maddesine Muhalefet. 

SUÇ TARĠHĠ  : 23/10/2016 

SUÇ YERĠ  : GAZĠANTEP/ĠSLAHĠYE 

KARAR TARĠHĠ : 01/02/2018 

Yukarıda açık kimliği ve dosyanın Esas/Karar numaraları yazılı sanık hakkında;  

1 - 5607 sayılı Yasanın 3/5 maddesi uyarınca 5237 sayılı Yasanın 61/1 maddesindeki 

esaslardan, suçun iĢleniĢ biçimini, sanığın suç iĢleme kastına dayalı kusurunun ağırlığı ve amacı 

dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPĠS VE 5 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

2 - Kaçakçılık suçunun konusunu oluĢturan eĢyanın tütün mamulü olması sebebiyle 5607 

sayılı Yasanın 3/10. maddesi uyarınca sanığın cezasında takdiren yarı oranında artırım yapılarak   

1 YIL 6 AY HAPĠS VE 7 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

3 - 5607 sayılı Yasanın 3/10. maddesi uyarınca verilecek ceza 3 yıldan az 

olamayacağından sanığın 3 YIL HAPĠS VE 7 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

4 - Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak 5237 sayılı 

Yasanın 62. maddesi uyarınca cezasında 1/6 oranında indirim yapılarak 2 YIL 6 AY HAPĠS VE  

5 GÜN ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

5 - Sanık hakkında bu suç nedeni ile baĢkaca artırım ve indirim sebeplerinin uygulanmasına 

takdiren yer olmadığına, 

6 - Sanığın ekonomik ve diğer Ģahsi halleri göz önüne alınarak, sanığa verilen adli gün 

karĢılığı para cezasının TCK'nın 52/2 maddesi uyarınca beher günü takdiren 20 TL'den 

hesaplanmak suretiyle sanığın 100 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA 



Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 1 Temmuz 2018 – Sayı : 30465 

 

7 - Sanığa hükmolunan adli para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve sosyal durumu, 

paranın satın alma gücü göz önüne alınarak, sanık hakkında hükmedilen 100 TL adli para 

cezasının CGTĠHK ml06/6 hükmü saklı kalmak kaydıyla 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi 

hükmü gereğince takdiren TAKSĠTLENDĠRĠLMESĠNE YER OLMADIĞINA, 

8 - Sanığın kasten iĢlemiĢ olduğu suç için hapis cezasıyla mahkumiyetin yasal sonucu 

olarak sanığın, TCK'nın 53/1 maddesinin (a), (c), (d) ve (e) bendlerinde yazılı haklardan aynı 

maddenin 2. fıkrası gereğince cezanın infazı tamamlanıncaya kadar, kendi alt soyu üzerindeki 

velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden ise aynı maddenin 3. fıkrası gereğince mahkum 

olduğu hapis cezasından koĢullu salıverilinceye kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 

9 - Suça konu kaçak sigaranın 5607 sayılı Yasanın 13. maddesi yollamasıyla TCK.nun  

54. maddesi gereğince MÜSADERESĠNE 

Sanığın bildirdiği adreslerin yetersiz olması, adına çıkartılan tebliğatların bila ikmal iade 

edilmesi nedeniyle karar tebliğ edilememiĢ, bu suretle adresinin meçhul olduğu anlaĢılmakla, 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE. 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masraflarının karar kesinleĢtikten sonra sanıktan tahsiline. 

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, tebliğ 

tarihinden itibaren baĢlamak üzere 7 gün içerisinde mahkememize veya baĢka bir yerdeki nöbetçi 

Asliye Ceza Mahkemesine bizzat baĢvurulmak suretiyle verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle tutanağa geçirilmesi suretiyle Gaziantep Bölge Adliye 

Mahkemesinde istinaf yasa yoluna baĢvurabileceğine. 

Aksi halde hükümlerin kesinleĢeceği ilan olunur.  5364 

—— • —— 
İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2017/380 

KARAR NO : 2018/82 

Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık 

suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/02/2018 tarihli ilamı ile 

142/2.h.1 maddesi gereğince ĠNFAZ SÜRESĠNCE KAMU HĠZMETLERĠNDEN YASAKLILIK 

(TCK 53/1-a,d,e), 2 YIL 6 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan Olegı ve Tamila oğlu, 1975 

doğumlu, Gürcistan vatandaĢı KOBA NIKOLADZE tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GENELĠNDE BĠR GAZETEDE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile istinaf 

edilmediği takdirde kararın kesinleĢeceği, ilan olunur. 5440 

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

ESAS NO : 2015/565 

KARAR NO : 2015/662 

Turan ve Bediha oğlu, 20/11/1986 doğumlu, Sivas, Kangal, KuĢkayası köyü nüfusuna 

kayıtlı CĠHANGĠR ATMACA'nın üzerine atılı "hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma" 

eyleminin sabit görülerek 5237 Sayılı TCK'nun 155/2, 62/1 maddeleri gereğince 10 ay hapis ve 

80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, hükmün 5271 Sayılı CMK'un 231/5-8. maddeleri 

gereğince 5 yıl süre ile açıklanmasının geri bırakılmasına dair kapatılıp mahkememize devredilen 

ve mahkememizin yukarıda belirtilen esas ve karar numarasını alan Sivas 6. Asliye Ceza 

Mahkemesinin 15/12/2015 tarih ve 2015/357-1158 esas ve karar sayılı ilamının tebliğ edilmiĢ 

sayıldığı günden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe ile ya da zabıt kâtibine 

yapılacak beyan tutanağa geçirilmek suretiyle Sivas Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz 

baĢvuru yolu açık olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. 5362 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

OCAK LOKOMOTĠF YEDEKLERĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından: 

ĠĢin Adı: OCAK LOKOMOTĠF YEDEKLERĠ alımı 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi 

kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale Kayıt Numarası : 2018/321145 

Dosya No : 1822065 

1 - Ġdarenin: 

a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi Ġhsan Soyak Sokak No: 2   

67090 - ZONGULDAK 

b) Telefon ve Faks Numarası : Tel:   0 372 252 40 00 (70 Hat) 

  Faks: 0 372 251 19 00 

c) Elektronik Posta Adresi :  

2 - Ġhale Konusu Malın: 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Ocak lokomotif yedekleri: 5 kalem 

b) Teslim Yeri : Bülent Ecevit Caddesi‘ndeki Türkiye TaĢkömürü Kurumu 

Genel Müdürlüğü Makina ve Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı 

Muayene ve Tesellüm ĠĢleri ġube Müdürlüğü Tesellüm 

ġefliği Ambarı ZONGULDAK 

c) Teslim Tarihi : ĠĢe baĢlanmasını müteakip 90 takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı Yer : Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma 

Dairesi BaĢkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK 

b) Tarihi ve Saati : 18.07.2018 ÇarĢamba günü saat: 15.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik 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, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

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

kiĢiliğin siciline 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, ilgilisine 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) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu, 
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e) ġartnamede belirtilen geçici teminat, 

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

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

g) Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen ortak 

giriĢim beyannamesi, 

h) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge.  

Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde (b) ve (c) 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.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin her 

bir kaleminde %15 (onbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanarak en düĢük fiyat esasına göre 

belirlenecektir. 

6 - Ġdari ġartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - Ġhale dokümanı Türkiye TaĢkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi 

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

Misafirhanesi 7. Cadde (AĢkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELĠEVLER - ANKARA adresinde 

görülebilir ve Ģartnameler 30.00 TL. karĢılığı aynı adreslerden temin edilebilir. Ġhaleye teklif 

verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler en geç 18.07.2018 ÇarĢamba günü saat 15.00‘a kadar Türkiye TaĢkömürü 

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

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

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

fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine 

ihale yapılan istekli ile her iĢ kaleminin miktarı ile iĢ kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleĢme düzenlenecektir.  

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

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

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

maddeler uygulanır. 

13.1.1. Ġsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama iĢlemlerinde 

4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümler uygulanır. 

13.1.2. SözleĢmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranıĢlar ile ihalelerden 

yasaklama iĢlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım ĠĢleri ile Ġlgili Yönetmeliğimizin 

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

Ġlan olunur. 5713/1-1 
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YG-AG ELEKTRĠK ġEBEKESĠ YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 
Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi 
alanına ait, YG-AG elektrik Ģebekesi yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için 
geçerli olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 
edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Kızılırmak Mah. Adnan Menderes Cad. No: 33 
Osmancık Belediye Hizmet Binası Osmancık/ 
ÇORUM 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : YG-AG Elektrik ġebekesi Yapım ĠĢi 
b) Yapılacağı yer : Osmancık/ÇORUM 
c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden 

itibaren en geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi 
yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

d) ĠĢin süresi : 31/10/2018 tarihine kadar tamamlanacaktır. 
e) KeĢif Bedeli (2018 TEDAġ B.F. ile) : 2.310.000 TL 
f) Geçici Teminatı :    161.700 TL 
3 - Ġhalenin 
a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 

Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 
Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154      
1. Kat 159 nolu Toplantı Salonu Çankaya- 
ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 19/07/2018 - Saat 10.00 
4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 
içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 
3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 
4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 
Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 
konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 
gerçekleĢtirildiğini veya denetlendiğini veyahut yönetildiğini gösteren, istekli tarafından teklif 
edilen bedelin en az %80‘i oranında ihale konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim 
Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye 
yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de 
sunulması gerekmektedir 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; havai veya yer altı kablolu ENH, trafo 
indirici ve dağıtım merkezi, Ģalt tesisleri, OG kompanzasyon tesisleri, AG-OG dağıtım Ģebekesi 
veya harici aydınlatma Ģebekesi yapımı iĢleridir. 

ĠĢ deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle, ihaleye girecek olan mühendis 
ve mimarlar için, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48.7. maddesi kapsamında 
değerlendirilmek üzere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği Bölümleri ihale konusu iĢ veya benzer 
iĢe denk sayılacaktır. Bu istekliler Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 39. 
maddesinde belirtilen gerekli belgeleri sunmak zorundadır. 

5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname. 
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C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 
1) KeĢif bedelinin en az %20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 
bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 
Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 
bildirimi. 

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 
muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge. 

E) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere, en az beĢ yıldır en az %51 veya 
daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması 
durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları 
veya yeminli mali müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından, ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beĢ yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın 
korunduğunu gösteren belge. 

F) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 
G) KeĢif bedelinin %7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 
H) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 
Ġ) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
J) Ġç Zarf. 
ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf 
Kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye 

katılabilme Ģartı olarak yukarıda istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif 
dosyasının, en geç ihale günü saat 10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni 
Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad . No: 154   
1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra teslim edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan 
teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 üncü maddesinde 
belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 
konsorsiyum) kabul edilmez. 

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 nolu odasında 
veya Çorum Osmancık Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Kızılırmak 
Mah. Adnan Menderes Cad. No: 33 Osmancık Belediye Hizmet Binası Osmancık/ÇORUM 
adreslerinde görülebilir veya 350 TL karĢılığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 
Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154   1. Kat 155 
nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunludur. 

8 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 
indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 
toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir. 

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 13 üncü maddesinin ―j‖ bendi 
kapsamında KDV‘den istisnadır. Bu istisnadan kaynaklanan iade talepleri Maliye Bakanlığınca 
konuyla ilgili yayımlanan ikincil mevzuat doğrultusunda değerlendirilir. 

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir. 
 5770/2-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. N34-d1 no‘lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 5736/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. N36-b no‘lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 5737/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. N35-c no‘lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 5738/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. P36-a no‘lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 5739/1-1 

————— 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. P35-b no‘lu paftada bir adet petrol 

arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği‘nin 14‘üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 5740/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A. O. M52-a no‘lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

18.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 

14‘üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 5695/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A. O. N53-a no‘lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

19.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 

14‘üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 5696/1-1 

————— 

Türkiye Petrolleri A. O. M52-d no‘lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 

18.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği‘nin 

14‘üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 5697/1-1 

————— 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 29.05.2018      Karar No: 525 

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.ġ. Hatay il sınırları içerisinde sahip 

bulunduğu AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 pafta no‘lu petrol arama ruhsat sahasında Hamam petrol ve 
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doğalgaz üretim sahaları tesisleri ile Hamam-4 kuyusu lokasyon alanı için gerekli olan ve 

üzerinde Erzin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan ve arazi sahipleri 

ile görüĢme sağlanamayan Hatay ili, Erzin ilçesi, YeĢilkent mahallesi Hamamovası mevkiindeki 

10158 parsel no‘lu taĢınmazın 3.135,42 m2 ve 10160 parsel no‘lu taĢınmazın 784,30 m2 olmak 

üzere toplam 3.919,72 m2‘lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin 

ikinci fıkrası gereğince kamulaĢtırılmasına karar verilmesi için 15.03.2018 tarih ve bunu 

tamamlayan 10.04.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuĢtur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan ve arazi sahipleri ile görüĢme sağlanamayan Erzin 1. Asliye Hukuk Mahkemesince 

acele el koyma kararları alınan aĢağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada 

hudutları gösterilen Hatay ili Erzin ilçesi, YeĢilkent mahallesindeki Hamamovası mevkiindeki 

10158 parsel no‘lu taĢınmazın 3.135,42 m2 ve 10160 parsel no‘lu taĢınmazın 784,30 m2 olmak 

üzere toplam 3.919.72 m2‘ lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin 

ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiĢtir 

Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Hatay  

Ġlçesi : Erzin 

Mahallesi : YeĢilkent 

 

Parsel No                                  Malikleri  Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m2) 

10158 Mehmet ÇOBAN  Ali oğlu 3.135,42 m² 

Hakkı Mehmet ÇOBAN Ali oğlu  

Elif ÇOBAN  Ali kızı  

Fatma ERASLAN  Ali kızı   

Zeynep ÇOBAN Ali kızı  

Serap KARA Ġsmail Hakkı kızı  

Bayram ÇOBAN Hüseyin oğlu  

Hatice ÖKSÜZ Hüseyin Kızı  

Gülüzar ÖKSÜZ  Hüseyin Kızı  

Fatma MAT Hüseyin Kızı  

Mustafa ÇOBAN Hüseyin oğlu  

Yüksel Çetin ÇOBAN Hüseyin oğlu  

Ali Turan ÇOBAN Hüseyin oğlu  

Türkan ARSLAN Hüseyin Kızı  

Esra ACAR  Hüseyin Kızı  

10160 Mehmet ÇOBAN Ali oğlu    784,30 m² 

Hakkı Mehmet ÇOBAN Ali oğlu  

Elif ÇOBAN  Ali kızı  

Fatma ERASLAN Ali kızı  

Zeynep ÇOBAN Ali kızı  

Serap KARA Ġsmail Hakkı kızı  

Bayram ÇOBAN Hüseyin oğlu  
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Parsel No                                  Malikleri  Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m2) 

Hatice ÖKSÜZ Hüseyin Kızı  

Gülüzar ÖKSÜZ Hüseyin Kızı  

Fatma MAT Hüseyin Kızı  

Mustafa ÇOBAN Hüseyin oğlu  

Yüksel Çetin ÇOBAN Hüseyin oğlu  

Ali Turan ÇOBAN Hüseyin oğlu  

Türkan ARSLAN Hüseyin Kızı  

Esra ACAR Hüseyin Kızı  

Toplam 3.919,72 m2 

 5698/1-1 

————— 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 29.05.2018      Karar No: 524 

N.V. Turkse Perenco ġirkete Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARĠ/NTP/880 hak sıra 

no‘lu petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-02, Kayaköy-15 ve Kayaköy-

24 lokasyonları, ulaĢım yolları, boru hattı ve enerji nakil hattının üzerinde bulunduğu bazı arazi 

malikleri ile 2014 yılından bu güne kadar anlaĢma sağlanamadığını, bunun üzerine arazi 

sahiplerinin kamulaĢtırma görüĢmelerine davet edildiği, ancak, arazi sahiplerinin görüĢmelere 

gelmediği ve Diyarbakır 4. Noterliği aracılığı ile gönderilen 26.01.2018 tarihli ve 01491 yevmiye 

numaralı ihtarname ile yeni bir sözleĢme imzalamak yerine farklı Ģartlar öne sürmesi üzerine 

anlaĢmazlık tutanaklarının düzenlendiği belirtilerek, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün 

olmayan Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık köyü 243 ada 1 no‘lu parselin 36.172,78 m2‘lik kısmının, 

278 ada 5 no‘lu parselin 7.537,00 m2‘lik kısmının olmak üzere toplam 43.709,78 m2‘lik arazinin 

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar 

verilmesi için 19.03.2018 ve bunu tamamlayan 09.04.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta 

bulunmuĢtur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aĢağıda ayrıntıları ve 

dosyalarında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık 

Köyü 243 ada 1 no‘lu parselin 36.172,78 m2‘lik kısmının, 278 ada 5 no‘lu parselin 

7.537,00‘m2‘lik kısmının olmak üzere toplam 43.709,78 m2‘lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiĢtir. 

Ġstimlakine karar verilen arazilerin: 

Ġli : Diyarbakır 

Ġlçesi : Sur 

Köyü   : Alçık 

Ada No Parsel No                          Malikleri  Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m2) 

243 1 Mahmut OĞUL (Mehmet Oğlu) 36.172,78 

Meral OĞUL (Ramazan Kızı)  

Gülbahar OĞUL (Ramazan Kızı) 

Selahattin OĞUL (Ramazan Oğlu) 

Kudret OĞUL (Resul Kızı)  
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Ada No Parsel No                          Malikleri  Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m2) 

Abdurrahman OĞUL (Ramazan Oğlu)  

Sümbül CAN (Ramazan Kızı)  

Gazal OĞUL (Ramazan Kızı) 

Mehmet OĞUL (Ramazan Oğlu)  

Muharrem OĞUL (Ramazan Oğlu)  

AyĢe OĞUL (Ramazan Kızı)  

Gurbet OĞUL (Ramazan Kızı)  

Fatma OĞUL (Ramazan Kızı)  

Halise OĞUL (Cemil Kızı)  

Mustafa OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Hanım DAĞKIRAN (Ahmet Kızı)  

Remziye TAZECAN (Ahmet Kızı)  

Meymene ATAġ (Ahmet Kızı) 

Mehmet ReĢit OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Zeliha OĞUL (Ahmet Kızı)  

Mehmet Salim OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Hayrullah OĞUL (Ahmet Oğlu) 

Mehmet Necat OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Latife OĞUL (Ahmet Kızı)  

Muharrem OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Fahriye OĞUL (Ahmet Kızı)  

Haklime OĞUL (Ahmet Kızı)  

Melike OĞUL (Ahmet Kızı)  

Hacire OĞUL (Mehmet Kızı)  

Hacı OĞUL (Mehmet Oğlu)  

Meyrem OĞUL (Mehmet Kızı)  

Mehmet ReĢit OĞUL (Mehmet Oğlu)  

Medeni OĞUL (Mehmet Oğlu) 

Mehmet Can OĞUL (Mehmet Oğlu) 

Muharrem OĞUL (Mehmet Oğlu)  

Emine ÇETĠNKAYA (Mehmet Kızı)  

Hediye OĞUL (Mehmet Kızı)  

Tuba OĞUL (Abdullah Kızı)  

Mehmet Emin OĞUL (Abdullah Oğlu)  

Merve OĞUL (Abdullah Kızı) 

Veysel OĞUL (Abdullah Oğlu) 

Esra OĞUL (Abdullah Kızı) 

Hacer OĞUL (Abdullah Kızı)  
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Ada No Parsel No                          Malikleri  Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m2) 

278 5 Abdurrahman OĞUL (Ramazan Oğlu)  7.537,00 

Muharrem OĞUL (Ramazan Oğlu)  

Selahattin OĞUL (Ramazan Oğlu) 

Halise OĞUL (Cemil Kızı)  

Mustafa OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Hanım DAĞKIRAN (Ahmet Kızı)  

Remziye TEZCAN (Ahmet Kızı)  

Meymene ATAġ (Ahmet Kızı) 

Mehmet ReĢit OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Zeliha OĞUL (Ahmet Kızı)  

Mehmet Salim OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Hayrullah OĞUL (Ahmet Oğlu) 

Mehmet Necat OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Latife ġAġAN (Ahmet Kızı)  

Muharrem OĞUL (Ahmet Oğlu)  

Fahriye OĞUL (Ahmet Kızı)  

Haklime OĞUL (Ahmet Kızı)  

Melike OĞUL (Ahmet Kızı)  

Mahmut OĞUL (Mehmet Oğlu)  

Mehmet OĞUL (Ramazan Oğlu)  

Mehmet Can OĞUL (Mehmet Oğlu) 

Toplam 43.709,78 

 5699/1-1 

————— 

ĠSTĠMLAKE MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 01.06.2018    Karar No: 526 

Türkiye Petrolleri A.O.‘nun Adıyaman il sınırları içerisinde sahip bulunduğu 

ĠR/TPO/K/2699 hak sıra no‘lu petrol iĢletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Batı Fırat 

Üretim Kampı ile Trafo Arası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç 

haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 

üzerinde Gerger Asliye Hukuk Mahkemesi‘nin acele el koyma kararı bulunan, Adıyaman ili, 

Gerger ilçesi, Güzelsu köyündeki 851 no‘lu parselden 683,23 m²'lik kısmının (irtifak hakkı) ve 

4,39 m²'lik kısmının (mülkiyet hakkı) olmak üzere toplam 688,23 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 

04.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuĢtur. 

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu 

yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaĢma yoluyla satın 

alınması mümkün olmayan ve Gerger Asliye Hukuk Mahkemesi‘nce acele el koyma kararı alınan 

aĢağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman 

ili, Gerger ilçesi, Güzelsu köyündeki 851 no‘lu parselden 683,23 m²'lik kısmının (irtifak hakkı) ve 

4,39 m²'lik kısmının (mülkiyet hakkı) olmak üzere toplam 688,23 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu‘nun 10‘uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiĢtir. 
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Ġstimlakine karar verilen arazinin: 

Ġli : Adıyaman 

Ġlçesi : Gerger 

Köyü     : Güzelsu 

Mevkii   : Gaz   

 

Parsel No                    Malikleri  Ġstimlaki Ġstenen Miktar (m2) 

851 Hamza KAYA (Osu oğlu) 688,23 m² 

Mehmet KAYA (Osu oğlu) 

Ramazan KAYA (Osu oğlu) 

Tahir KAYA (Osu oğlu) 

  5700/1-1 

—— • —— 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Gebze Gümrük Müdürlüğünden:  

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. ĠnĢ. Nt. G. Ġth. Ġhr. Paz. Ltd. ġti. (VN: 1500353556) 

adına Müdürlüğümüzce tescilli 18.08.2005/IM9940 tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir 

eksikliğine iliĢkin 2.668,00-TL KDV‗nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %75,2 hisseli 

ortağı FERHAT ALTINTAġ (TC 10654109196) 2.006,34-TL KDV için ödeme gününde 

hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline iliĢkin 6183 sayılı Kanun uyarınca 

düzenlenen 12.06.2018 tarihli ve 35104171 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beĢ 

(15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen 

tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5768/1/1-1 

————— 

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. ĠnĢ. Nt. G. Ġth. Ġhr. Paz. Ltd. ġti. (VN:1500353556) 

adına Müdürlüğümüzce tescilli muhtelif tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine 

iliĢkin 140.322,00-TL nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %75,2 hisseli ortağı FERHAT 

ALTINTAġ (TC 10654109196) 105.522,14-TL için ödeme gününde hesaplanacak gecikme 

zammı ve cezai faizin tahsiline iliĢkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 11.06.2018 tarihli 

ve 35084680 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beĢ (15) gün içerisinde ödenmesi, 

tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5768/2/1-1 

————— 

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. ĠnĢ. Nt. G. Ġth. Ġhr. Paz. Ltd. ġti. (VN: 1500353556) 

adına Müdürlüğümüzce tescilli 18.08.2005/IM9940 tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir 

eksikliğine iliĢkin 2.668,00-TL KDV ‗nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %24,8 hisseli 

ortağı ABDULLAH EMRE AKBABA (TC 10424623440) 661,66-TL KDV için ödeme gününde 

hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline iliĢkin 6183 sayılı Kanun uyarınca 

düzenlenen 12.06.2018 tarihli ve 35103224 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beĢ 

(15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen 

tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5768/3/1-1 
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Gebze Gümrük Müdürlüğünden:  

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. ĠnĢ. Nt. G. Ġth. Ġhr. Paz. Ltd. ġti. (VN: 1500353556) 

adına Müdürlüğümüzce tescilli muhtelif tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine 

iliĢkin 46.774,00-TL nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %75,2 hisseli ortağı FERHAT 

ALTINTAġ (TC 10654109196) 35.174,00-TL için ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı 

ve cezai faizin tahsiline iliĢkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 11.06.2018 tarihli ve 

35080125 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beĢ (15) gün içerisinde ödenmesi, 

tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 

sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 5768/4/1-1 

————— 

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. ĠnĢ. Nt. G. Ġth. Ġhr. Paz. Ltd. ġti. (VN: 1500353556) 

adına Müdürlüğümüzce tescilli muhtelif tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine 

iliĢkin 46.774,00-TL KDV ‗nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %24,8 hisseli ortağı 

ABDULLAH EMRE AKBABA (TC 10424623440) 11.599,96-TL KDV için ödeme gününde 

hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline iliĢkin 6183 sayılı Kanun uyarınca 

düzenlenen 11.06.2018 tarihli ve 35080505 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beĢ 

(15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen 

tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5768/5/1-1 

————— 

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. ĠnĢ. Nt. G. Ġth. Ġhr. Paz. Ltd. ġti. (VN: 1500353556) 

adına Müdürlüğümüzce tescilli muhtelif tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine 

iliĢkin 140.322,00-TL KDV ‗nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %24,8 hisseli ortağı 

ABDULLAH EMRE AKBABA (TC 10424623440) 34.799,86-TL KDV için ödeme gününde 

hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline iliĢkin 6183 sayılı Kanun uyarınca 

düzenlenen 11.06.2018 tarihli ve 35077248 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beĢ 

(15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen 

tebligatın yapılmıĢ sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri 

uyarınca ilanen tebliğ olunur. 5768/6/1-1 

—— • —— 

Kayseri Gümrük Müdürlüğünden: 

59893007528 TC Kimlik Nolu ġaban BAYRAK adına kayıtlı 1NFY335 Plakalı aracın bir 

baĢkasının kullanımına bırakılması nedeniyle düzenlenen 144/07.02.2018 sayı/tarihli Para Cezası 

kararı tutarının tahsili için 6183 Sayılı Yasa çerçevesinde Ödeme Emri tanzimi suretiyle 

22.03.2018 tarihli 32986943 sayılı yazılarımız ile takibata gidilmiĢ, ancak muhataba tebliğ 

edilememiĢtir. Bu itibarla ilanen tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme emrinde detayları 

belirtilen tutarın belirtilen sürede ödenmesi, ödenmemesi halinde 6183 sayılı Yasa uyarınca 

takibat yapılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 

 

Ceza Kararı Tarih/Sayısı 

Miktarı  

(TL) 

Toplam  

(TL) Ödeme Emri Tarih/Sayısı 

07.02.2018/18060600CK000143 1.250 - TL 1.250 - TL 22.03.2018 - 32986843 

 5726/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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 5693/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2018 - 231 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 30.05.2018 - 3471 ġANLIURFA 
Mardin ili, YeĢilli ilçesi, ġirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, ġirinevler 

yerleĢiminin tescil edilmesine yönelik, Mardin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ĠĢleri ġube 
Müdürlüğü‘nün 05.04.2018 tarih ve E.296000 sayılı yazısı ve ekinde yer alan, Mardin Müze 
Müdürlüğü‘nün 02.04.2018 tarih ve E.283626 sayılı yazısı ve ekleri. ġirinevler yerleĢiminin, 
tesciline iliĢkin, Mardin Müze Müdürlüğü uzmanlarının 30.03.2018 tarihli raporu Kurulumuz 
Müdürlüğü uzmanlarının 23.05.2018 tarihli raporu, konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit 
alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Mardin ili, YeĢilli ilçesi, ġirinevler Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan ġirinevler 
YerleĢiminin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 1/1000 
ölçekli koordinatlı öneri sit alanı haritasında sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa 
kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

ġirinevler YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma KoĢullarının: 
1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 
Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2018 - 231 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 30.05.2018 - 3480 ġANLIURFA 
Mardin ili, Artuklu ilçesi, Elmabahçe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tizyan Roma 

YerleĢimi‘nin tescil edilmesine yönelik, Mardin Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür ĠĢleri 
ġube Müdürlüğü‘nün 19.03.2018 tarih ve E.0239750 sayılı yazısı ve eki Mardin Müze Müdürlüğü 
uzmanlarının 13.03.2018 tarihli raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 28.05.2018 tarihli 
raporu, konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fiĢi, fotoğraflar, bilgi ve 
belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Elmabahçe Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan Tizyan Roma 
YerleĢimi‘nin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 
1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. 
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu‘nun 05.11.1999/658 sayılı ilke 
kararı doğrultusunda: 

Tizyan Roma YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 
KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 
2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 
3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler 

yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 
5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 
6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 
ġeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 
kaçak kazı çukurunun Mardin Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2018 - 229 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No  : 28.05.2018 - 3435 ġANLIURFA 
ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Çekem Mahallesi sınırları içerisinde, 67 ada 20 nolu parsel, 79 

ada 1 parsel, 68 ada 3, 5, 11, 14 nolu parsellerde yer alan Kurulumuzun 23.05.2017 tarih ve 2601, 
2602, 2603, 2604, 2605 ve 2606 sayılı kararlarıyla 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması 
gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve II. Grup yapı olarak belirlenen konut 
nitelikli taĢınmazların koruma alanının belirlenmesine iliĢkin Kurulumuz Müdürlüğü 
uzmanlarının 22.05.2018 tarihli raporu okundu. Öneri koruma alanı haritası, bilgi ve belgeler 
incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

ġanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Çekem Mahallesi sınırları içerisinde, 67 ada 20 nolu parsel, 79 
ada 1 parsel, 68 ada 3, 5, 11, 14 nolu parsellerde yer alan 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması 
gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescilli taĢınmazların içerisinde bulunduğu alanda yer alan 
yapıların teker teker taĢıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre 
elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleĢim dokuları, duvarlar, sokak v.b.) birlikte bir 
bütün halinde bulundukları tespit edildiğinden, alanın ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla 
gösterildiği Ģekliyle Kentsel sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2018 - 231 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2018 - 3474 ġANLIURFA 

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kıleybin (Halkalı) Mahallesi‘nde, mülkiyeti Kileybin Köy 

Tüzel KiĢiliği‘ne ait,1 pafta 30 nolu parselde kayıtlı, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması 

gerekli taĢınmaz kültür varlığı ve I. grup yapı olarak tescilli taĢınmaza yönelik hazırlanmıĢ 

restitüsyon ve restorasyon çizimlerine iliĢkin Mardin BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik 

Dairesi BaĢkanlığı Koruma Uygulama Denetim Bürosu‘nun 02.05.2018/12405 sayılı yazısı ve 

ekleri, taĢınmazın Kurulumuz Müdürlüğü arĢivindeki tescil kayıtlarında yer alan niteliğinin 

yeniden irdelenmesine iliĢkin Mardin BüyükĢehir Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Dairesi 

BaĢkanlığı Koruma Uygulama Denetim Bürosu‘nun 08.05.2018/13199 sayılı yazısı ve eki, 

Kurulumuzun 26.10.2017/2939 ve 25.04.2018/3379 sayılı kararları, Diyarbakır Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 05.05.1990/476 sayılı tescil kararı, Kurulumuz Müdürlüğü 

uzmanlarının 25.05.2018/269218 sayılı raporu okundu, restitüsyon, restorasyon,  müdahale 

analizi ve dönem analizi çizimleri ile restitüsyon ve restorasyon raporu, fotoğraflar, bilgi ve 

belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda: 

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kıleybin (Halkalı) Mahallesi‘nde, 1 pafta 30 nolu parselde 

kayıtlı, korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı ve I. grup yapı olarak tescilli taĢınmazın; 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu‘nun 05.05.1990/476 sayılı tescil 

kararında ―Kıleybin Ziyareti‖ olarak belirtilen niteliğinin özgün kullanımında ―Kıleybin Mort 

Maria Kilisesi‖ olduğu değerlendirildiğinden bu isimle yeniden hazırlanan tescil fiĢinin uygun 

olduğuna, 

Koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği Ģekilde uygun 

olduğuna, 

Koruma alanında kalan Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kıleybin (Halkalı) Mahallesi‘nde, 29 

nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ―Tescilli Yapı Koruma Alanındadır.‖ Ģerhinin 

konulmasına, 

Restitüsyon, restorasyon,  müdahale analizi, dönem analizi paftaları ile restitüsyon ve 

restorasyon raporunun uygun olduğuna,  

Ancak yapının ayakta kalan kısmının nasıl tamamlanacağını gösteren detaylı müdahale 

paftası ve statik raporun hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra uygulamaya 

geçilebileceğine, 

Uygulamaya geçilmeden önce yapı içerisindeki kalıntıların Mardin Müze Müdürlüğü 

denetiminde temizliğinin yapılmasına, temizlik sonunda yeni verilere ulaĢılması halinde revizyon 

projesinin Kurulumuza sunulmasına, 

Uygulamanın Mardin BüyükĢehir Belediyesi KUDEB denetiminde ve müellifi mimar 

tarafından yürütülmesine, 

Uygulama sonrası müellifi tarafından hazırlanacak uygulama sonuç raporu ve 

fotoğraflarının Mardin BüyükĢehir Belediyesi KUDEB tarafından yerinde incelendikten sonra 

Kurulumuza iletilmesine,  

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2018 - 359 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 31.05.2018 - 5416 ĠSTANBUL 
Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Feneryolu Mahallesi, Kumbaracılar Sokak, No: 15 adresli, 

özel mülkiyete ait, 151 pafta, 419 ada, 63 parsel sayılı tescilsiz taĢınmazda Geç Osmanlı Dönemi 
su drenaj sistemine ait bir kanalın ağzının tespit edildiği hususunda Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Müdürlüğü‘nün 07.02.2018 gün 111505 sayılı yazısı değerlendirilmesi ile alınan Kurulumuzun 
09.03.2018 gün 5250 sayılı kararı ile ―tescilsiz taĢınmazda müze denetiminde çalıĢma yapılarak 
hazırlanacak kalıntı rölövesinin ve koruma projesinin ivedi Kurulumuza iletilmesine, Kurulumuz 
üyelerince yerinde inceleme yapılmasına, kalıntı ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin 
alınmasına, bu aĢamada can ve mal güvenliği açısından parselin 60 parsel hattında kalıntıya 3 m 
mesafeye kadar istinat duvarı yapılabileceğine, bunun dıĢında parselde kalıntı iĢlemleri 
tamamlanıncaya kadar inĢai çalıĢmaların durdurulmasına‖ karar verilen taĢınmazda müze 
çalıĢması sonucu hazırlanan uzman raporu ve ilgilisince hazırlanan su kanalı kalıntı rölövesinin 
yazı ekinde sunulduğuna iliĢkin Ġstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü‘nün 02.05.2018 gün 
377638 sayılı yazısı, su kanalı kalıntısının koruma projesi ekte sunulduğuna iliĢkin ilgilisinin 
29.05.2018 tarih 275800 kayıt nolu baĢvurusu okundu, 34.23.2947 nolu dosyası incelendi, 
30.05.2018 tarih 277946 kayıt nolu müdürlük uzman raporu okundu, Kurulumuzun 09.03.2018 
gün 5250 sayılı kararı gereği 30.03.2018 tarihinde Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi, 
yapılan görüĢmeler sonucunda;    

Ġstanbul Ġli, Kadıköy Ġlçesi, Feneryolu Mahallesi, 151 pafta, 419 ada, 63 parsel sayılı 
taĢınmazda bulunan su kanalı kalıntısının korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, 
koruma grubunun I (bir) olarak belirlenmesine, koruma alanının kendi parseli olduğuna, 
rölövesinin ve koruma projesinin uygun olduğuna, su kanalının yakın çevresinde devam etme 
ihtimali olduğundan, 419 ada, 62, 66, 10, 56 ve 57 parsel sayılı taĢınmazlarda yapılacak 
uygulamaların ilgili müze denetiminde yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
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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

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme

Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Süleyman Demirel Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık

Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

NOT: 30/6/2018 tarihli ve 30464 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Anayasa

Mahkemesi Kararları, 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de Anayasa

Mahkemesi Kararları yayımlanmıştır.

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.


