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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.
         BAŞBAKANLIK                                                                           11 Aralık 2013
      69471265-305-10570

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            2013 Dünya Politikası Konferansına katılmak üzere; 12 Aralık 2013 tarihinde Monako
Prensliği’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine
saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN
                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.
    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 11 Aralık 2013
     68244839-140.03-340-704

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10570 sayılı yazınız.
            2013 Dünya Politikası Konferansına katılmak üzere, 12 Aralık 2013 tarihinde Monako
Prensliği’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Başbakan
Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.
           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL
                                                                                                      CUMHURBAŞKANI

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

12 Aralık 2013
PERŞEMBE

Sayı : 28849



                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           10 Aralık 2013

      69471265-305-10532

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 5/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10402 sayılı yazımız.

           b) 5/12/2013 tarihli ve 68244839-140.03-334-694 sayılı yazınız.

           Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen

tarihi eserlerin açılış törenine katılmak üzere; 6 Aralık 2013 tarihinde Bosna-Hersek

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar

Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

           Ancak, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ, program değişikliği nedeniyle Bosna-

Hersek Cumhuriyeti’ne gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 10 Aralık 2013

      68244839-140.04-10-703

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 5/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10402 sayılı yazınız.

           b) 5/12/2013 tarihli ve 68244839-140.03-334-694 sayılı yazımız.

           c) 10/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10532 sayılı yazınız.

            Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen

tarihi eserlerin açılış törenine katılmak üzere, 6 Aralık 2013 tarihinde Bosna-Hersek

Cumhuriyeti’ne gidecek olan Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın dönüşüne kadar

Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla

uygun görülmüştü.

           Ancak, Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın program değişikliği nedeniyle Bosna-

Hersek Cumhuriyeti’ne gidemediği ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden

kaldırılması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           10 Aralık 2013

      69471265-305-10531

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

           İLGİ: a) 2/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10257 sayılı yazımız.

           b) 2/12/2013 tarihli ve 68244839-140.03-331-681 sayılı yazınız.

           İkili ve çok taraflı görüşmelerde bulunmak üzere; 3 Aralık 2013 tarihinden itibaren

Belçika ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun

dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi

ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun

seyahati 4 Aralık 2013 tarihinde başladığından, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli

olmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 10 Aralık 2013

     68244839-140.03-339-702

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ: a) 2/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10257 sayılı yazınız.

           b) 2/12/2013 tarihli ve 68244839-140.03-331-681 sayılı yazımız.

           c) 10/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10531 sayılı yazınız.

           İkili ve çok taraflı görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Aralık 2013 tarihinden itibaren

Belçika ve Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun

dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi

ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

           Ancak, program değişikliği nedeniyle Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun

seyahati 4 Aralık 2013 tarihinde başladığından, söz konusu vekâletin bu tarihten itibaren geçerli

olması uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                           11 Aralık 2013

      69471265-305-10571

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

            Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 29. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak

ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere; 12 Aralık 2013 tarihinden itibaren Ermenistan, Yunanistan

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun

dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini

yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————
                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                 11 Aralık 2013

     68244839-140.03-341-705

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 11/12/2013 tarihli ve 69471265-305-10571 sayılı yazınız.

            Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) 29. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak

ve ikili görüşmelerde bulunmak üzere, 12 Aralık 2013 tarihinden itibaren Ermenistan, Yunanistan

ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun

dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi

uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve

Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik, uzunluk, alan, hacim, kütle (ağırlık) ölçüleri, yoğunluk

ölçerler (areometreler), hububat muayene aletleri, elektrik, su ve gaz sayaçları, akaryakıt sa-

yaçları, naklimetreler, akım ve gerilim ölçü transformatörleri, demiryolu yük ve sarnıçlı va-

gonlar ile kanun kapsamına alınacak ölçü ve ölçü aletlerinin ayarlanması, muayenesi ve dam-

galanmasıyla ilgili işlemleri kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 6 – Bakanlık, periyodik muayene müracaatlarının, ölçü ve ölçü aletlerinin cins

ve özelliklerine göre hangi mercilere yapılacağını, her yıl Şubat ayının son gününe kadar Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu kanalıyla radyo ve televizyondan hükümet bildirisi olarak belirli

aralıklarla ilan eder.

Damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgili-

lerce, sürenin dolduğu yılı izleyen yılın Şubat ayının son gününe kadar, Bakanlık Ölçüler ve

Ayar Teşkilatı veya Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi

ve muayene gününü belirleyen bir belge alınması gerekir. Söz konusu belgenin,  ölçü aletinin

muayenesi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ilgililere ibraz edilmesi ge-

rekmektedir.

Şubat ayının son gününün tatile rastlaması halinde müracaat, sonraki ilk iş gününün

mesai bitimine kadar yapılabilir. Periyodik muayene için zamanında müracaat etmeyenler hak-

kında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, damga süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilin-

den dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygu-

lanır.

Periyodik muayenelerin yaptırılması sorumluluğu gaz, elektrik ve su sayaçlarında; bu

sayaçları dağıtım ağında kullanan dağıtım şirketine veya dağıtımdan sorumlu işletmeye, dağı-

tım ağı dışında kullanılanlar ile diğer ölçü ve ölçü aletlerinde ise, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar

Kanunu kapsamında ölçü ve ölçü aletinden sorumlu kullanıcıya aittir.

Periyodik muayene için başvurulan ölçü ve ölçü aletlerinin aynı yıl içerisinde muaye-

nelerinin yapılarak damgalanması gerekir.”
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MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9 – Ölçü ve ölçü aletlerinden;

a) Hassas kütle ölçüleri, 5 kg'dan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri,  de-

miryolu yük ve sarnıçlı vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı

(LPG) sayaçlarının periyodik muayenelerinin iki yılda bir,

b) Elektrik, su ve gaz sayaçlarının periyodik muayenelerinin on yılda bir,

yaptırılması zorunludur.

Birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik mua-

yeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatı tarafından yapılır.

Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başla-

narak hesaplanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11 – Ölçü ve ölçü aletlerinden;

a) Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler),

b) Akıcı maddeler için hacim  ölçüleri,

c) Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri,

d) 5 kg'a kadar (5 kg dahil) hassas olmayan kütle ölçülerinin,

periyodik muayenelerinin iki yılda bir yaptırılması zorunludur.

Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri ilgililerin müracaatı üzerine Grup

Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarınca yapılır.

Bu ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayene süreleri, damgalandıkları yıldan başla-

narak hesaplanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 22 – Ani muayeneler sonucunda hatalı çalıştığı veya ayarının bozuk olduğu

tespit edilen ölçü ve ölçü aletlerinin damgaları iptal edilerek; ayarları yapılıncaya kadar kulla-

nılmamaları şartıyla bir telle bağlanıp tamir müsaade fişi ile yetki belgesine sahip tamircilere

sevk edilirler. Ayrıca bu ölçü aletleri için ölçü aleti başına uygulanmak üzere, ayarı doğru ol-

mayan ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine

göre idari ve cezai işlem uygulanır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin İkinci Kısmının Üçüncü Bölüm başlığında ve 94 üncü

maddesinin başlığı ile birinci fıkrasında yer alan  “Doğal” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 95 – Gaz sayaçları, diyaframlı, pistonlu, davullu, pervaneli veya türbinli sis-

temlere göre çalışan ve içerisinden geçen gazın hacmini m3/h olarak ölçen ölçü aletleridir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 160 – Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan ve devamlı surette kulla-

nılmalarında zorunluluk bulunan sayaçlar, sayaç teknisyenleri tarafından geçici damga ile dam-

galanır. Geçici damga süresi on beş gündür. Geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları ta-

rafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat

edilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş

ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre

idari ve cezai işlem uygulanır. Söz konusu ölçü aletlerinin, müracaat tarihinden itibaren en geç

3 ay içerisinde muayenelerinin yapılması zorunludur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Elektrik sayaçlarının periyodik muayenesi

Geçici Madde 3 – 1/1/2000 - 31/12/2003 tarihleri arasında piyasaya arz edilen ve halen

kullanımda olan veya stokta bulunan elektrik sayaçlarından periyodik muayenesi yapılama-

yanların en son periyodik muayene yaptırma tarihi 31/12/2015’tir.

Bu sayaçların periyodik muayenelerini yaptırmakla yükümlü ilgililerin 2014 yılı Şubat

ayı sonuna kadar muayenesi yapılacak elektrik sayaçlarının listesi ile birlikte Bakanlık Ölçüler

ve Ayar Teşkilatına başvurarak 31/12/2015 tarihine kadar muayenelerini yaptırmaları zorunludur.

Belirtilen tarihe kadar Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına müracaat etmeyen veya

31/12/2015 tarihine kadar periyodik muayenesini yaptırmayan sayaç ilgilileri hakkında damga

süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hüküm-

lerine göre idari ve cezai işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü, 196 ilâ 216 ncı, 224 üncü ve 225 inci mad-

deleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;

a) 2 nci, 5 inci, 6 ncı, 7 nci, 8 inci ve 9 uncu maddeleri yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri ise 1/1/2014 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞLARININ ELDE ETTİĞİ TİCARİ

İLETİŞİM GELİRLERİNİN DENETİMİ VE BU GELİRLER ÜZERİNDEN

ALINACAK ÜST KURUL PAYLARININ BEYAN VE ÖDENMESİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Medya

Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler

Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak-

kında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki

üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralar eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkra kapsamında verilecek beyannameler aşağıdaki yöntemler kullanılarak

verilebilir;

a) Elden teslim,

b) Posta,

c) Kargo,

ç) Faks,

d) Elektronik ortamda.” 

“(3) Elektronik ortamda verilecek beyannameler; şifre, elektronik imza veya diğer gü-

venlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi ile-

tişim araç ve ortamında medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yetkilisi tarafından verilebilir. 

(4) Beyannamelerin elden teslim edilmeleri durumunda evrak giriş tarihi beyan tarihi

olarak esas alınır. Beyannamelerin posta veya kargo ile gönderilmesi halinde postaya veya kar-

goya verildiği tarih beyan tarihi olarak dikkate alınır. Şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik

araçları konulmak suretiyle elektronik ortamda yapılan beyanlarda bildirimin yapıldığı tarih

beyan tarihi olarak esas alınır. Üst Kurulca ilan edilecek faks numarasına veya elektronik posta

adresine gönderilecek beyanlarda, faksın veya elektronik postanın gönderildiği tarihten itibaren

beyanname aslının en geç bir ay içerisinde Üst Kurula ulaştırılması şartıyla beyan tarihi, faksın

veya elektronik postanın gönderildiği tarih olarak belirlenir. Beyanname aslının süresinde gön-

derilmemesi halinde beyanname verilmemiş sayılır.

(5) Elektronik ortamda ve faks ile verilecek beyannamelere ilişkin diğer hususlar Üst

Kurul tarafından duyurulur.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıl-

mıştır.
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MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

—— • ——
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin

birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Televizyon Dairesi Başkanlığına bağlı TRT 1, TRT Avaz, TRT 6, TRT Anadolu,

TRT Arapça, TRT Farsça, TRT Çocuk, TRT Müzik, TRT Turizm ve Belgesel, TRT Okul, TRT

HD, TRT Yeni Medya, TRT İngilizce Kanal Koordinatörlükleri ile Yapım Koordinatörlüğün-

den;”

“2) Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığına bağlı TRT Türk, TRT Haber ile TRT

Spor Kanal Koordinatörlüklerinden;”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel

Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/8/2011 28037

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/2/2013 28547

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

20/10/2009 27382

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 3/11/2010 27748

2- 25/6/2011 27975

3- 15/10/2011 28085

4- 22/9/2012 28419

5- 18/5/2013 28651
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:

SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sos-

yal Güvenlik Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, giriş ve yeterlik sınavlarının şek-

line ve uygulamasına, Sosyal Güvenlik Uzman ve Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesine, ça-

lışmasına, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Ku-

rumu Kanununun 30 uncu ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek

41 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanını,

b) Başkanlık: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

c) Birim: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri ile

taşra teşkilatını,

ç) Birim amiri: Merkez teşkilatındaki ana hizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri

ile taşra teşkilatında görev yapan en üst amiri,

d) Giriş sınavı: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığına giriş amacıyla yapılacak yazılı

ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavı,

e) Kıdem: Uzmanlık meslek kıdeminde esas alınan süre, uzman yardımcılığında, uz-

manlıkta, uzmanlık sıfatı haiz olunduktan sonra Kurum içinde idari görevlerde, meslek süresi

içinde yapılması kaydıyla askerlikte ve aylıklı izinlerde geçirilen süreleri,

f) Komisyon: Giriş Sınavı Komisyonunu,

g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ğ) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) Kurul: Tez Değerlendirme ve Yeterlik Sınavı Kurulunu,

ı) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

i) Tez: Uzman yardımcılarının hazırlayacakları uzmanlık tezlerini,

j) Uzman: Sosyal Güvenlik Uzmanını,

k) Uzman yardımcısı: Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısını,

l) Yeterlik sınavı: Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yeterlik Sınavını

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı

Giriş sınavı

MADDE 4 – (1) Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman

yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlık tarafından yapılacak yazılı ve sözlü

sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur.

(2) Giriş sınavları, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Başkanlık tarafından uygun görü-

lecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır.

(3) Giriş sınavı, Komisyon tarafından yapılır. Yazılı sınav klasik ve/veya test usulünde

yapılabilir. Başkan, uygun gördüğü takdirde yazılı sınavın bir kısmını ya da tamamını üniver-

sitelere veya diğer kamu kurumlarına da yaptırabilir.

Giriş sınavı duyurusu

MADDE 5 – (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, sınav tarihi ve yeri,

sınavın yapılış şekli, KPSS puan türü ya da türleri ve asgarî puanlar, yazılı sınav yapılması hâ-

linde yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, atama yapılacak

kadro unvanları ve sayıları, son başvuru tarihi, gerek görülmesi hâlinde öğrenim dallarına ait

kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az

onbeş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde,

Resmî Gazete’de ve Başkanlığın kurumsal internet sitesinde ilân edilir.

Giriş sınavına katılma şartları

MADDE 6 – (1) Giriş sınavına katılabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanu-

nunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara ek olarak aşa-

ğıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi

ve idari bilimler, tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, mühendislik, fen edebiyat, eğitim

bilimleri, iletişim, ticari bilimler fakültelerinin Kurumca belirlenecek bölümlerinden ya da bun-

lara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim

kurumlarından mezun olmak.

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını dol-

durmamış olmak.

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

ç) Giriş sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türünde belirlenen taban puan ve üzeri

puan almış olmak.

d) Geçerliliği devam eden YDS’den en az (D) düzeyinde puan almak veya buna denk

kabul edilen ve geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

(2) Başkanlık, birinci fıkranın (a) bendinde sayılan alanlardan olmak kaydıyla ihtiyaç

duyulan öğrenim dallarına göre kontenjan belirleyebilir.
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Başvuru usulü, incelenmesi ve adayların sınava kabulü

MADDE 7 – (1) Giriş sınavına başvuru, giriş sınavı duyurusunda yer alan tarihler ara-

sında adayın beyanı esas alınarak Başkanlık internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılır

ve herhangi bir belge talep edilmez.

(2) Başkanlık resmî internet sitesi üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunan

adayların KPSS puanları ile nüfus kimlik bilgileri kontrol edilir. Giriş sınavına katılmaya hak

kazanacak adayların tespiti, başvuran adayların KPSS başarı puan sıralamasına göre yapılır.

Başvuruda istenilen belgeler

MADDE 8 – (1) Giriş sınavının sözlü aşamasına katılmaya hak kazanan adaylardan

Başkanlıkça yapılacak tebligatta belirtilen süre içinde, aşağıdaki belgeler istenir:

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı sureti,

b) Başvuru sırasında aday tarafından elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun

imzalı ve resimli bilgisayar çıktısı.

(2) Başkanlıkça yapılacak ilanda belirtilen süre içerisinde başvuru yapılmaması veya

Başkanlık tarafından yapılacak tebligatta istenilen evrakların teslim edilmemesi durumunda

ilgili adaylar sözlü sınava alınmaz.

Komisyon

MADDE 9 – (1) Giriş sınavının yapılması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve iti-

razların incelenerek karara bağlanması Komisyon tarafından yapılır. Gerektiğinde birden fazla

komisyon kurulabilir.

(2) Komisyon, Başkanın veya görevlendireceği Başkan Yardımcısının başkanlığında,

Başkan Yardımcıları, birim amirleri, daire başkanları ve uzmanlar arasından belirlenecek baş-

kan dahil beş asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Gerek görüldüğünde Başkan tarafından en çok

iki üye yükseköğretim kurumları öğretim elemanları arasından seçilebilir. Asil üyelerin her-

hangi bir nedenle Komisyona katılamamaları hâlinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komis-

yona katılırlar.

(3) Komisyon üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Komisyonun sekreterlik hizmetleri, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından

yürütülür.

Yazılı sınav ve sınav konuları

MADDE 10 – (1) Yazılı sınav yapılması hâlinde sınava, KPSS sonuçlarına göre baş-

vuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının

en fazla yirmi katına kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) çağrılır.

Belirtilen miktarda aday olmaz ise başvurular nispetinde aday çağrılır.
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(2) Yazılı sınav konuları; mezun olunan bölümlerin müfredatı dikkate alınarak belirle-

nen alan bilgisi, genel yetenek, genel kültür ve Başkanlığın görev alanına giren temel konular

olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınav konularının alt başlıkları ve yazılı sınav sorula-

rının konu grupları bakımından hangi ağırlıkta değerlendirmeye tabi tutulacağına sınav duyu-

rusunda yer verilir.

(3) Yazılı sınavın Kurum tarafından yapılması halinde, sınav soruları Komisyon tara-

fından hazırlanır. Sınav sorularının hazırlanması için gerektiğinde öğretim üyelerinden yarar-

lanılabilir. Komisyonca, seçilen sınav soruları, sınav süresi ve puanları tutanakla tespit edilir.

Soru kağıtları zarflar içerisine konularak mühürlenmek suretiyle kapatılıp İnsan Kaynakları

Daire Başkanlığına teslim edilir.

(4) Yazılı sınav, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından Komisyonun gözetim ve

denetimi altında yapılır.

(5) Sınav sorularını içeren mühürlü zarflar, adayların huzurunda açılarak durum bir tu-

tanakla tespit edildikten sonra sorular dağıtılır ve sınava başlanır. Sınav sonunda adayların

sınav kağıtları, isimleri kapatıldıktan sonra soru kağıtları ile birlikte bir zarf içine konulur. Zarf

kapatılıp mühürlendikten sonra bir tutanakla Komisyona teslim edilir. Yazılı sınav notu Ko-

misyon tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek

için sınav konularının her birinden altmış puandan az olmamak üzere ortalama en az yetmiş

puan almak gerekir.

(6) Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama

yapılacak kadro sayısının dört katını geçmemek üzere, duyuruda belirtilen sayıda aday sözlü

sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylardan KPSS puanı yüksek olan aday

sözlü sınava çağrılır.

(7) Sınavda kopya çekenler, çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edi-

lenler hakkında tutanak düzenlenerek sınav kâğıtları geçersiz sayılır.

(8) Yazılı sınavın diğer kamu kurumlarına yaptırılması hâlinde de aynı esaslar uygulanır.

Sözlü sınav

MADDE 11 – (1) Giriş sınavında sadece sözlü sınav yapılması hâlinde sözlü sınava

çağrılacak aday sayısı giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört

katından (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar hariç) fazla olamaz. Sözlü sınava girmeye

hak kazananlar, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve

saat yazılı veya elektronik olarak bildirilmek suretiyle sınava çağrılırlar.

(2) Yazılı sınavdan sonra yapılan veya doğrudan yapılan sözlü sınavda adaylar;

a) Mezun olunan bölümlere göre sınav duyurusunda alt başlıkları belirtilen sınav ko-

nularına ilişkin bilgi düzeyi,
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b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle değerlendirilir.

(3) Sorular, Komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentler

için onar puan üzerinden değerlendirme yapılır ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden

verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonuçlarına göre

başarı sıralaması yapılarak, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı du-

yurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısı kadar asil adayın isimleri belirlenir. Puanların

eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olana göre sıralanır ve liste hâlinde Kurumun internet

sitesinde ilan edilir.

(4) Yazılı sınav yapılmış olması hâlinde, başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav

notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir.

(5) Yapılan sınavlarda başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak şartıyla giriş

sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, Ko-

misyon tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan liste belirlenerek ilan

edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve

daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

(6) Sözlü sınavda başarılı olamayan adaylara sınav sonuçlarının açıklanmasından iti-

baren en geç iki ay içerisinde istekleri üzerine başvuru belgeleri iade edilir.

(7) Komisyonca düzenlenen ve sınava girenlerin aldıkları notları gösteren listeler ile

tutanaklar haricinde kalan belge ve kayıtlar sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir

yıl saklandıktan sonra imha edilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 12 – (1) Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten iti-

baren beş iş günü içerisinde dilekçe ile Kuruma yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı tarihten

itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı veya elek-

tronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uzman Yardımcılarının Atanması ve Yetiştirilmesi

Uzman yardımcılarının atanması

MADDE 13 – (1) Giriş sınavını kazananların, tebliğ tarihinden itibaren;

a) Adli sicil kaydına ilişkin yazılı beyan,
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b) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin

yazılı beyan,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,

ile birlikte on gün içerisinde yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uy-

gun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içerisinde geçerli bir

mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulun-

duğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa

dahi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

MADDE 14 – (1) Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 21/2/1983

tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların

Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutu-

lurlar.

(2) Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca di-

ğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve ye-

tiştirme planı hazırlanır ve bu plan Başkan tarafından onaylanır.

(3) Bu plan;

a) Meslekî mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinil-

mesini, bunun için gerektiğinde rotasyona tabi tutulabilmelerini,

b) Yazışma, rapor yazma, inceleme, araştırma teknikleri, stratejik yönetim anlayışı ko-

nularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

ç) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer

ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını,

d) Kurumun görev alanı ile benzer faaliyette bulunan kuruluşlarda staj, eğitim, inceleme

ve araştırma yapılmasını,

e) Başkanlıkça belirlenecek esaslar doğrultusunda inceleme, izleme ve değerlendirme

konularında bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,

f) Uzman yardımcılarına, Kurum mevzuatında uzmanlaşabilmeleri için gerekli tanım,

kavram, yöntem ve uygulamalara ilişkin asgari temel bilgilerin ve kurumsal kültürün kazandı-

rılmasını,

sağlamaya yönelik çalışmaları içerir.
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(4) Uzman yardımcıları, aday memur eğitiminden itibaren; yetiştirmek, tecrübe kazan-

dırmak ve vatandaşa yönelik hizmetleri yerinde görmelerini sağlamak amacıyla, taşra teşkila-

tının en üst amirinin gözetiminde 1 ayı geçmemek üzere gönderilebilir.

(5) Uzman ve uzman yardımcıları yıllık eğitim planı dışında da eğitimlere tabi tutula-

bilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzmanlık Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma

Uzmanlık yeterlik sınavına girme koşulları

MADDE 15 – (1) Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl fiilen ça-

lışmış olmak.

b) Hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmiş olmak.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde yer alan süreye Başkanlıktan ücretsiz izinli ayrılmalar

ile altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dâhil değildir.

Tez seçimi

MADDE 16 – (1) İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından diğer birimlerin görüşleri

de alınmak kaydıyla Kurumun ihtiyaçlarına göre tez konuları listesi oluşturulur ve Kurumun

intranet sayfasında yayımlanır. Liste, ihtiyaç halinde İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tara-

fından güncellenir.

(2) Uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresinin bitiminden

önceki bir ay içerisinde listede yer alan tez konuları arasından üç tez konusunu tercih sırasına

göre belirler ve birim amirlerinin uygun görüşüyle İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gön-

derirler. Tez konuları İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından incelenerek Başkanlıktan

alınacak onay ile kesinleşir. Kesinleşen tez konuları uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere

görev yaptığı birimlere gönderilir.

(3) Tez konusunun Başkanlık tarafından uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı,

tebliğ tarihinden itibaren en geç onbeş iş günü içerisinde birim amirinin önerileri doğrultusunda

yeni bir tez konusu belirler. Belirlenen tez konusu aynı usulle onaya sunulur. Tez konusunun

ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay mercii tarafından yeni bir tez konusu re’sen belir-

lenir.

(4) Tez konusu uygun bulunan adayın, tezinde yeterli ilerlemeyi sağlayamaması ve ko-

nusunu değiştirmeyi istemesi durumunda tez danışmanının onayı, değiştirme isteğinin gerekçesi

ile yeni tez konusunu belirten dilekçesi üzerine tez konusunun kesinleşmesinden itibaren en

geç üç ay içerisinde tez konusu Başkanlıkça değiştirilebilir.
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Uzmanlık tezinin hazırlanması

MADDE 17 – (1) Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten iti-

baren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır.

(2) Tez danışmanı, uzman yardımcısı tarafından tez konusunun kesinleşmesini izleyen

iki ay içinde, daire başkanı, uzman veya öğretim üyeleri arasından belirlenerek İnsan Kaynak-

ları Daire Başkanlığına bildirilir.

(3) Uzmanlık tezleri, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak ha-

zırlanır.

(4) Uzman yardımcısının hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmelerini içer-

mesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Tezin daha önce yüksek lisans, doktora

tezi veya başka bir amaçla benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır. Aksi

durumun tespiti halinde tez geçersiz sayılır ve ilgililer hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

Uzmanlık tezinin teslimi

MADDE 18 – (1) Uzman yardımcısı, süresi içerisinde hazırladığı tezini istenilen sayıda

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim eder.

Kurul

MADDE 19 – (1) Kurul, Başkan veya görevlendireceği bir başkan yardımcısı, genel

müdür veya strateji geliştirme başkanının başkanlığında, genel müdür, daire başkanı, üniversite

öğretim üyesi ve beş yıl ve üzeri kıdemi bulunan uzmanlar arasından olmak üzere, başkan dahil

beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Kurula katılamamaları

halinde yedek üyeler tespit sırasına göre Kurula katılırlar. Gerektiğinde birden fazla Kurul oluş-

turulabilir.

(2) Başkanlıkça lüzum görülmesi halinde, öğretim üyeleri ile Başkanlıktan veya diğer

kamu idarelerinden konusunda uzman kişiler kurul üyesi olarak görevlendirilebilirler. Ancak

bu şekilde görevlendirilecek üye sayısı ikiyi geçemez.

(3) Kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz ve olumsuz oylar gerekçe-

lendirilir.

(4) Kurul sekreterlik hizmetleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yürütülür.

Tez savunması ve yeterlik sınavı

MADDE 20 – (1) Tezler, değerlendirilmek üzere Kurul üyelerine İnsan Kaynakları

Daire Başkanlığınca dağıtılır. Kurul üyeleri en geç iki ay içerisinde incelemesini tamamlar.

(2) Kurul tarafından tespit edilecek değerlendirme gününde uzman yardımcısı tezini

sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır. Tez savunmasına tez danışmanı da

katılır.
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(3) Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya ba-

şarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir.

Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda, çoğunluğa katılmayan üye gerekçesini

yazılı olarak belirtir.

(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları

veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(5) Tezi yeterli görülen uzman yardımcısı sonucun ilanından itibaren iki ay içerisinde

yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavı tarihi en az onbeş gün önceden yazılı olarak bildirilir.

(6) Yeterlik sınavı aşamasında Kurul, uzman yardımcısının Başkanlığın görev alanı ile

ilgili konulardaki bilgisini değerlendirir. Sorular, Kurul tarafından önceden hazırlanır. Adaylara

sorular kura usulüyle ve eşit sayıda sorulur. Sorular ve cevaplar kayıt altına alınır. Değerlen-

dirme, Kurul üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak

yapılır. Yeterlik sınavı aşamasında başarılı olmak için en az yetmiş puan alınması şarttır. Kurul

tarafından yapılan değerlendirme sonuçları en geç beş işgünü içerisinde ilan edilmek üzere İn-

san Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilir.

(7) Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde

geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı

verilir.

(8) Sınav sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü içeri-

sinde, dilekçe ile İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılabilir. İtirazlar Kurula ulaştığı ta-

rihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve neticesi ilgiliye yazılı

olarak bildirilir.

Meslekten çıkarılma

MADDE 21 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazır-

ladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hak-

kını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman

yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara

atanırlar.

Uzmanlığa atanma

MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve YDS’den uzman yardımcılığı

döneminde alınmış en az (C) seviyesi veya dengi yabancı dil belgesini yeterlik sınavından iti-

baren en geç iki yıllık süre içerisinde ibraz eden uzman yardımcısı boş kadro durumuna göre

uzman olarak atanır.
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BEŞİNCİ BÖLÜM

Uzman ve Uzman Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve yetkileri

MADDE 23 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları görevli bulundukları hizmet birimin-

deki daire başkanına bağlı olarak;

a) Daire Başkanı tarafından birimin görev alanıyla ilgili verilen görevleri yerine getirmek,

b) Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mev-

zuatın geliştirilmesi, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve benzeri amaçlarla her türlü araştırma

ve incelemeler yaparak önerilerde bulunmak,

c) Kurum hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansın artırılması ile norm ve

standart birliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin

saptanması ve birimler arası eşgüdüm sağlanması için ortak çalışma yapmak,

ç) Görevli olduğu konuyla ilgili her türlü bilgi ve veriyi derlemek ve değerlendirmek,

d) Kurumun görev alanına giren konularda proje önerileri geliştirmek,

e) Görevlendirildikleri konularda Kurum içinde ya da başka kurumlarda eğitimler vermek,

f) Görev alanıyla ilgili ulusal veya uluslararası komisyon, kurs, seminer, toplantı ve ça-

lışmaları takip etmek,

g) Görevli olduğu konularda, Kurum ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki

irtibatı sağlamak,

ğ) Daire Başkanı tarafından verilen benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek,

ile görevlidirler.

(2) Daire Başkanı bu görevleri birden fazla uzman ve/veya uzman yardımcısına birlikte

çalışmak üzere tevdi edebilir.

Uzman ve uzman yardımcılarının sorumlulukları

MADDE 24 – (1) Uzman ve uzman yardımcıları verilen görevlerin ilgili mevzuata,

plan ve programlara uygun olarak yürütülmesinden, bağlı bulundukları daire başkanına karşı

sorumludur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Uzmanlığa yeniden atanma

MADDE 25 – (1) Uzman kadrolarına atandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden

ayrılmış olanlardan yeniden atanma talebinde bulunanlar, boş kadro bulunmak şartıyla ve Baş-

kanın onayı ile uzman olarak tekrar atanabilirler.
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Yurtdışında eğitim

MADDE 26 – (1) Uzmanlar 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hak-

kında Yönetmelik çerçevesinde yurtdışına gönderilebilirler.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 28/9/2010 tarihli ve 27713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Uzman Yardımcılığı ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev

ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yü-

rütür.

—— • ——
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ GEMİ MÜHENDİSLERİ

ODASI GEMİ KONTROLÜ YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mü-

hendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yö-

netmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve

aynı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis (GKYM): Gemi Mühendisliği hizmeti gerek-

tiren herhangi bir üretimin, tadilat veya onarımın, yürürlükteki mevzuata ve projelerine uy-

gunluğunu denetleme hizmetini, bu Yönetmelik ve ilgili Oda yönetmelikleri hükümlerine uy-

gun olarak üstlenen ve bu Yönetmelik kapsamında Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belge-

sine sahip Oda üyesi SGM’yi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“f) Oda tarafından verilmiş SGM Belgesi sahibi olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(1) Tescil belgelerinin her yıl Ocak ayı içerisinde yenilenmesi esastır. Tescil belgelerini

Ocak ayı içinde yenileyen GKYM’ler, OYK tarafından belirlenen ve her yıl Ocak ayında ilan

edilen tescil ücretlerini, ilk taksit Ocak ayında başvuru sırasında, ikinci taksit haziran ayı içinde

olmak üzere iki taksitte öderler. Tescil yenilemelerini Ocak ayı içinde yaptırmayan GKYM’ler

o yıl içinde tescil yenilediklerinde tescil ücretinin tamamını başvuru sırasında öderler ve tes-

cilleri o yıl sonuna kadar geçerlilik kazanır.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağı-

daki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gemi kontrolüne yetkili mühendis, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi

Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî De-

netim Yönetmeliği eki Ek-2’de yer alan gemi mühendisliği hizmetleri sözleşmesini işveren veya

temsilcisi ile birlikte imzalamak, Oda asgari ücret tarifesine uymak, sözleşmede yapılacak hiz-

metin kapsamını açıkça belirtmek ve orijinal sözleşmeyi Oda siciline kaydettirmekle yüküm-

lüdürler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

—— • ——
Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ ASBESTE BAĞLI HASTALIKLAR VE MEZOTELYOMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dicle Üniversitesi Asbeste Bağlı Hastalıklar

ve Mezotelyoma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik Dicle Üniversitesi Asbeste Bağlı Hastalıklar ve Me-

zotelyoma Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim or-

ganlarının 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) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

21/7/2010 27648
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b) Merkez (DÜAHM): Dicle Üniversitesi Asbeste Bağlı Hastalıklar ve Mezotelyoma

Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Diyarbakır’da önemli bir halk sağlığı olan asbest

kaynakları, kullanım alanları ve zararları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalış-

maları yapmak.

b) Diyarbakır ilinde ve bölgede kullanımın tam bilinmediği yerleşim yerlerini ve kul-

lanım alanlarını saptamak, bu konuda halk ve sağlık çalışanları arasında eğitim çalışmaları

yapmak.

c) Asbest kullanımına bağlı gelişen iyi huylu ve kötü huylu hastalıkların sıklığı, sebep-

leri, klinik, radyolojik ve patolojik bulgularıyla ilgili çalışmalar yapmak.

ç) Tedavi imkânları çok kısıtlı olan mezotelyoma hastalığının üniversitemizde ve ili-

mizde tanı konan hastaların verilerinin arşivlenmesi, hastalardan alınan materyallerin saklan-

ması çalışmalarını yapmak.

d) Çok çeşitli anabilim dallarının mezotelyoma tanı, izlem ve tedavi çalışmalarını eş-

güdüm içinde koordinasyonunu sağlamak.

e) Ülkemizin çok çeşitli yerlerinde görülen mezotelyoma hastaları ile ilgili çok merkezli

çalışmalara katılmak ve bu konu hakkında projeler hazırlamak.

f) Asbest kullanımının önlenmesine yönelik projeler yapmak ve bu amaca uygun diğer

kurum ve kuruluşlarla ortak projelerde yer almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Proje Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür ve müdür yardımcıları.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.
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Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri

arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden gö-

revlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür çalışmalarında

kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi

Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona

erdiğinde Müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün geçici olarak görevinden ay-

rılması halinde yerine Müdür yardımcılarından birisi vekâlet eder. Müdür yardımcılarının da

bulunmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemli olanından başlamak üzere

birisi vekâlet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdür ve müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygu-

lamak.

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim

Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sun-

mak.

d) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

f) Çalışmalarıyla ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekre-

taryasını ve Müdürün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarının ve stratejik planının hazırlanmasında

ve uygulanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Araştırma ve proje çalışmalarında; proje ekiplerinin kurulmasında, koordinasyonun-

da, yönetiminde, denetiminde ve başkanlarının seçiminde; birim faaliyetlerinin düzenlenme-

sinde, yürütülmesinde ve denetlenmesinde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre

yardımcı olmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil yedi kişiden oluşur. Müdür dışındaki

diğer altı üye, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile gö-

revlendirilir. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir şekilde

boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.
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(2) Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine

yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi

üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim

sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu

kişiler oy kullanamaz.

(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan öğretim üyeleri arasından,

Rektörün birini seçerek görevlendireceği Müdür adaylarını belirlemek.

b) Yıllık çalışma raporu, plan ve programlarını karara bağlamak ve bütçe taslağını ha-

zırlamak.

c) Müdürün önereceği proje grubu veya inceleme birimleri ile bunların başkanlarını

görevlendirme konusunda karar alarak, bunların çalışma esaslarını belirlemek.

ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet alanlarıyla ilgili konularda ka-

rarlar almak.

d) Müdürün getireceği konular hakkında karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Merkezin çalışmalarında etkinlik ve verimliliği arttırmak, yeni gö-

rüşler ortaya koymak ve ihtiyaç duyulan konularda hizmetlerinden yararlanmak üzere, Yönetim

Kurulunun belirleyeceği esaslara göre Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulu üyeleri;

sürekli veya geçici olarak, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan kişi, kurum

veya kuruluşların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Danışma Kurulu,

Müdürün daveti üzerine ve Müdür başkanlığında üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar

oy çokluğuyla alınır.

Proje grupları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Merkezde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki amaçlar doğrultu-

sunda, Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile enerji araştırmaları, inceleme, plan-

lama, danışmanlık, eğitim, yayın konularında görev yapmak üzere proje grupları kurulabilir.

Bu gruplar içinde çalışma konularına göre personel değişimi yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel

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

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

şılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2013/55

İşyeri : Has Temizlik Tic. Ltd. Şti. 

Kaynarca Mah. E 5 Tersane Kavşağı Sahil Bulvarı

No: 67 Pendik/İSTANBUL (Merkez) 

Tespiti İsteyen : Tümtis  Sendikası

İnceleme : Has Temizlik Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede;

şirketin merkez işyerinde  genel olarak şirket faaliyetlerine yönelik idari, mali, operasyonel

vb. ofis işlerinin yürütülmesi nedeniyle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı

“Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,

Kaynarca Mah. E 5 Tersane Kavşağı Sahil Bulvarı No: 67 Pendik/İSTANBUL adresinde

kurulu bulunan Has Petrol Bp Akaryakıt İstasyonu işyerinde  akaryakıt satışına yönelik faali-

yette bulunulması sebebiyle İşkolları Yönetmeliğinin 04  sıra numaralı “Petrol, kimya ve lastik,

plastik ve ilaç” işkolunda,

Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Pendik/İSTANBUL  adresinde  kurulu bulunan “Pendik

Belediyesi Temizlik ve Çöp Toplama Hizmetleri Alt İşverenliği Şantiyesi” işyerinde  Pendik

Belediyesi sınırları içerisinde çöp toplama ve nakli, cadde ve sokakların süpürülmesi ve yı-

kanmasına yönelik faaliyette bulunulması nedeniyle İşkolları Yönetmeliğinin 20 sıra numaralı

“Genel işler” işkolunda,

yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş  Sözleşmesi Kanununun 5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No. : 2013/58

İşyeri : Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Ebedi Sk. (Eski Hazine Sk.) No:16

Ataşehir/İSTANBUL

Tespiti İsteyen : Tümtis Sendikası

İnceleme : Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş.’de Bakanlı-

ğımızca yapılan incelemede; söz konusu şirkete bağlı, Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad.

Palmiye Sk. No: 1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Kadıköy Şubesi işyerinde
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Kadıköy Belediyesi, Maden Mah. Altınordu Cad. No: 21 Adalar/İSTANBUL adresinde faaliyet

gösteren Adalar Şubesi işyerinde Adalar Belediyesi, Şafak Mah. Sanayi Cad. No: 35 Gölbaşı/

ANKARA adresinde faaliyet gösteren Ankara Gölbaşı Şubesi işyerinde Gölbaşı Belediyesi,

Küçükbakkalköy Mah. Kocasinan Cad. Palmiye Sk. No: 1 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faa-

liyet gösteren Ataşehir Şubesi işyerinde Ataşehir Belediyesi, Esentepe Mah. Kocatepe Cad.

No: 14 Kartal/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Kartal Şubesi işyerinde Kartal Beledi-

yesi, Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren

Maltepe Şubesi işyerinde Maltepe Belediyesi, Osmaniye Mah. Çolak İbrahim Sok. No: 6 Ba-

kırköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Bakırköy Şubesi işyerinde Bakırköy Belediyesi,

Cevatpaşa Mah. Balıkesir Yolu 3. Km. ÇANAKKALE adresinde faaliyet gösteren Çanakkale

Şubesi işyerinde Çanakkale Belediyesi ile Karacaali Cad. No: 377 Karşıyaka/İZMİR adresinde

bulunan Karşıyaka Şubesi işyerinde Karşıyaka Belediyesinden ihale yolu ile alınan, cadde ve

sokakların katı atıklarının temizlenmesi ve nakli işlerinin yapıldığı, Şair Arşı Cad. E-5 Kenarı

Göztepe-Kadıköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Kadıköy Şubesi işyerinde Kadıköy

Belediyesine ait katı tehlikesiz atıkların ayrıştırılması ve satışı, Kemel Köyü Doğantepe Mevkii

34 Pafta 489 Parsel ÇANAKKALE adresinde faaliyet gösteren Çanakkale Tıbbi Atık Şubesi

işyerinde Çanakkale Belediyesinden ihale yolu ile alınan, hastanelerin tıbbi atıklarının taşınması

ve sevki işlerini, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdi Bey Cd. 2365 Ada Kadıköy/İSTANBUL

adresinde faaliyet gösteren Merdivenköy Şubesi işyerinde Kadıköy Belediyesinden ihale yolu

ile alınan, elektronik atıkların toplanması işlerinin yapıldığı, Küçükbakkalköy Mah. Ebedi Sk.

(Eski Hazine Sk.) No:16 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren merkez işyerinde

de, şubelerde yapılan işlerin sevk ve idaresinin yapıldığı ve bu nedenle yapılan işlerin İşkolları

Yönetmeliği'nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : Altaş Yapı Sanayi ve Temizlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve bağlı işyerlerinde

yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliği’nin 20 sıra numaralı “Genel işler” işko-

luna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar

ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No : 2013/59

İşyeri : MRO Teknik Servis San. ve Tic. A.Ş.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı

Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

SGK Sicil No : 1103040.034

Tespiti İsteyen : Hava-İş  Sendikası
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İnceleme : MRO Teknik Servis San. ve Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan in-

celemede; şirketin Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adre-

sinde kurulu bulunan My Technıc Uçak Bakım Onarım Tesisi unvanlı işyerinde genel olarak

geniş veya dar gövdeli yolcu uçakları yada kargo uçaklarının, bu uçaklara ait motor ve kom-

ponentlerinin teknik, periyodik veya düzensiz bakımı, onarımı, yenileme ve tamiri işlerinin

yapıldığı  bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işko-

lunda  yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar : MRO Teknik Servis San. ve Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itiba-

riyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin

Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun

5'inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/31)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Soruşturma

MADDE 1 – (1) Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 7315.11.90.00.11,

7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve 7315.19.00.00.00 Gümrük Tarife

İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “Zincirler – Muhtelif Mafsal Halkalı Zincirler

ve Aksamı” (transmisyon zincirleri) madde tanımlı eşya için 23/5/2010 tarihli ve 27589 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2010/13) ile 1.200 ABD Doları/Ton tutarında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Yerli üretici Zimaş Zincir ve Makine Sanayi Ticaret A.Ş. anılan eşyanın ÇHC men-

şeli ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin, ÇHC menşeli transmisyon zincirlerinin

Malezya, Güney Kore ve Çin Tayvan’ı (Tayvan) üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle

etkisiz kılındığı iddiası ile Bakanlığımıza başvuruda bulunmuştur.

(3) Mevcut dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığına yönelik bulguları değerlendir-

mek amacıyla 14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız

Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/27) ile başlatılan önlemlerin etkisiz

kılınmasına ilişkin soruşturma tamamlanmıştır.

Kapsam

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

Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar)
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ile 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin

etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, soruşturma konusu

ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine, bilinen ithalatçılarına ve bilinen yabancı

üretici/ihracatçılarına soru formları gönderilmiştir. İlk aşamada tarafların soru formlarını ce-

vaplandırmaları için posta süresi dâhil 37 günlük süre verilmiştir. Sonraki aşamada makul süre

uzatımı talepleri değerlendirilerek olumlu karşılanmış olup, ilgili taraflara ek süre verilmiştir.

(2) Bu süreç içerisinde 1 üretici, 2 ihracatçı firma ve bu 2 firmanın tedarikçileri; ayrıca

15 ithalatçı firma soru formuna cevap vermiştir.

(3) İhracatçı/üretici firmalardan gelen cevapların ilk incelemesi neticesinde tespit edilen,

soruşturmanın gidişatını etkileyecek mahiyetteki ciddi eksiklikler ilgili ihracatçılara bildirilmiş

ve söz konusu eksikliklerin tamamlanması için kendilerine ek süre verilmiştir. Soru formuna

süresinde cevap vermeyen veya eksiklikleri tamamlamayan firmalar Yönetmeliğin 26 ncı mad-

desi çerçevesinde işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

(4) Bu çerçevede, Malezya’da mukim GREATEST ALUMINIUM ENTERPRISE ve

FIBRESTAR INDUSTRIAL firmaları soru formuna cevap vermedikleri için işbirliğinde bu-

lunmadı olarak kabul edilmiştir.

(5) Güney Kore’de mukim;

a) DONG BO CHAIN IND. CO. LTD. firmasının gönderdiği cevap üzerine firmaya

eksiklik yazısı gönderilmiştir. Firma belirtilen süreler içerisinde söz konusu yazıya cevap ver-

mediğinden işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

b) TOP GLOBAL PARTS CO. LTD. firması soru formunu eksik göndermiş bunun üze-

rine firmaya eksiklik yazısı yollanmıştır. Firma küçük ölçekli bir tacir olduğunu ve bilgisayar

kaydı tutmadığını ifade eden bir e-posta göndermiştir. Bu çerçevede firma eksiklikleri gidere-

mediğinden işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

c) YUCHANG CMI CO. LTD., MYOUNG SUNG TRACK CO. LTD., JEILL HEAVY

EQUIPMENT CO. LTD., HYCO HEAVYPARTS COMPANY, WOOSUNG HITECH CO.

LTD. firmaları soru formuna cevap vermediği için işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edil-

miştir.

(6) Tayvan’da mukim;

a) MING CHANG TRAFFIC PARTS firmasının gönderdiği cevap üzerine firmaya eksiklik

yazısı gönderilmiştir. Firma belirtilen süreler içerisinde söz konusu yazıya cevap vermediğinden

işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

b) CHALLENGE HARDWARE INCORPORATION ve YUHOLI CO. LTD. firmaları

soru formuna cevap vermediği için işbirliğinde bulunmadı olarak kabul edilmiştir.
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İlgili tarafların bilgilendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturmanın açılmasını müteakiben, Bakanlıkça tespit edilen itha-

latçılara, ilgili ülkelerde yerleşik ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların

da bilgilendirilmesi için ilgili ülkelerin Ankara’daki diplomatik temsilciliklerine ilgili soru

formlarına, inceleme raporunun gizli olmayan özetine ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlen-

mesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/27)’e ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına

ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Yerinde doğrulama soruşturmaları gerçekleştirilen ihracatçı firmalara, karara esas

teşkil edecek bilgi ve bulguları içeren firma özel nihai bildirimleri ile söz konusu ülkelerin An-

kara’daki diplomatik temsilciliklerine nihai bildirimler iletilmiş olup, nihai bildirimlerdeki hu-

suslara ilişkin görüşlerini sunma imkânı tanınmıştır.

Soruşturma dönemi

MADDE 5 – (1) Soruşturma dönemi olarak, ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki deği-

şikliği incelemeye olanak verecek şekilde dampinge karşı önlemin öncesi ve sonrasını kapsayan

1/1/2009-30/11/2012 dönemi esas alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli transmisyon zincirlerine uygulanan dampinge karşı ön-

lemin Malezya, Güney Kore ve Tayvan üzerinden etkisiz kılınıp kılınmadığı hususu ithalatta

haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde soruşturulmuştur.

(2) Soruşturma kapsamında esaslı bilgi veya belgeleri sağlamayan firmalar işbirliğinde

bulunmadı olarak kabul edilmiştir.

Soruşturma konusu ürün ithalatının gelişimi

MADDE 7 – (1) Ülkemizin soruşturma konusu ürün ithalatı 2009 yılında 3.309 Ton,

2010 yılında 2.674 Ton, 2011 yılında 4.886 Ton ve 2012 yılı itibariyle ise 4.433 Ton olarak

gerçekleşmiştir.

(2) Malezya’dan önlem öncesinde ithalat bulunmamasına rağmen 2011 ve 2012 yılla-

rında ciddi oranda ithalat artışı yaşandığı ve toplam ithalat içerisinde Malezya’nın payının 2012

yılında % 13 seviyesine yükseldiği belirlenmiştir. Trademap verileri incelendiğinde Malez-

ya’nın söz konusu ürüne ilişkin olarak ÇHC’den yaptığı ithalatın 2011 yılında bir önceki yıla

göre % 72 oranında arttığı (24 milyon ABD Doları), buna karşılık Türkiye’ye ihracatını aynı

dönemde % 3381 oranında arttırdığı görülmektedir.

(3) Güney Kore’nin toplam ithalat içerisindeki payının 2008 yılı ve öncesinde yaklaşık

% 30 olduğu, fakat 2009 ve sonrasında bunun ciddi oranda düşerek 2012 yılında % 16,2 ora-

nında gerçekleştiği anlaşılmıştır. Trademap verileri incelendiğinde Güney Kore’nin söz konusu

ürüne ilişkin olarak ÇHC’den yaptığı ithalatın 2011 yılında bir önceki yıla göre % 39 oranında

arttığı görülmektedir. Ayrıca, Türkiye’ye yapılan zincir ihracatı önlemden sonraki 2011 yılında

önlemin alındığı yıl olan 2010 yılına göre yaklaşık % 300 oranında artış göstermiştir.
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(4) Tayvan’ın önlemden önceki 2009 yılında toplam ithalat içerisindeki payı % 0,7 iken,

2011 yılında bu oran % 7,8’e yükselmiştir. 2012 yılı için bu oran % 5,4 olarak gerçekleşmiştir.

Trademap verileri incelendiğinde Tayvan’ın söz konusu ürüne ilişkin olarak ÇHC’den yaptığı

ithalatın 2011 yılında bir önceki yıla göre % 32 oranında arttığı (16,3 milyon ABD Doları),

buna karşılık Türkiye’ye ihracatını aynı dönemde % 255 oranında arttırdığı görülmektedir.

(5) Söz konusu ürünün ticaretinin seyrinin keskin bir şekilde değişimi, önlemin yürür-

lüğe konulmasını müteakiben gerçekleşmiştir.

Önlemin etkisiz kılınmasına ilişkin belirlemeler

MADDE 8 – (1) Soruşturma çerçevesinde yapılan incelemeler sonucunda, Güney Kore’de

mukim Volvo Construction Equipment Ab. ve Volvo Parts Corporation firmalarının tedarikçisi

olan üretici Daechang Forging Co. Ltd. ile Hyundai Glovis firmasının tedarikçisi olan üretici

BorgWarner Morse Tec Korea firmalarının üretici niteliğini haiz olduğu, soruşturma konusu

eşyanın üretim sürecinde esaslı işlem yaptıkları, ÇHC menşeli ürünleri menşe yanıltması yap-

mak suretiyle Türkiye’ye ihraç etmedikleri ve mevcut önlemi etkisiz kılmadıkları, gerek su-

nulan bilgi ve belgelerden gerekse yerinde doğrulama soruşturması sırasında elde edilen bilgi

ve belgelerden tespit edilmiştir.

(2) Soruşturma sürecinde tespit edilen bilgi, belge ve bulgular ışığında Güney Kore’de

mukim diğer üretici/ihracatçı firmalar ile Malezya ve Tayvan’da mukim üretici/ihracatçı fir-

maların mevcut önlemi etkisiz kıldığı tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 9 – (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma neticesinde;

a) Güney Kore’de mukim Daechang Forging Co. firması tarafından üretildiği belirlenen

ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uy-

gulanmaması gerektiği,

b) Güney Kore’de mukim BorgWarner Morse Tec Korea firması tarafından üretildiği

belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı

önlemin uygulanmaması gerektiği,

değerlendirilmiştir.

(2) Güney Kore’de mukim diğer üretici/ihracatçı firmalar ile Malezya ve Tayvan’da

mukim üretici/ihracatçı firmalarca üretilmiş olduğu beyan edilen soruşturma konusu zincirleri

Türkiye’ye ihraç eden firmaların, yürürlükteki dampinge karşı önlemden kaçınma dışında ye-

terli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonu-

cunda, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile ÇHC

menşeli zincirlerin ithalinde 1.200 ABD Doları/Ton tutarında yürürlüğe konmuş olan dampinge

karşı kesin önlemi etkisiz kıldığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
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Karar

MADDE 10 – (1) Soruşturma sonucunda, aşağıda yer alan tabloda gösterildiği üzere

Güney Kore, Malezya ve Tayvan menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülkeler çıkışlı soruş-

turma konusu ürünün ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2010/13) ile yürürlüğe konulmuş olan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda oranda

dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/13) ile yü-

rürlükte olan dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat

çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Uygulama

MADDE 11 – (1) Gümrük idareleri, 10 uncu maddede yer alan tabloda gümrük tarife

istatistik pozisyonu, tanımı ve menşe ve/veya çıkış ülkesi belirtilen maddelerin, diğer mevzuat

hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalatında karşı-

larında gösterilen tutarda dampinge karşı kesin önlemi uygular.

(2) 10 uncu maddede yer alan tabloda belirtilen Güney Kore’de mukim BorgWarner

Morse Tec Korea ve Daechang Forging Co. firmaları 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2002/1) ile belirlenen "Üretici Belgesi" beyanı kapsamında gümrük idarelerine beyanda bu-

lunmaları halinde 7315.11.90.00.11, 7315.11.90.00.19, 7315.12.00.00.11, 7315.12.00.00.19 ve

7315.19.00.00.00 GTİP’leri altında tasnif edilen eşya için söz konusu dampinge karşı önlemden

muaftır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA

VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ (BDS 265) HAKKINDA TEBLİĞ

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 9

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İç Kontrol Eksiklik-

lerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi Standardının yürürlüğe

konulmasıdır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 265 metninde belirlenmiştir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe

ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka-

rarnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Denetçi: Bağımsız denetçiyi,

c) Denetim: Bağımsız denetimi,

ç) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

ifade eder.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihine kadar 660 sayılı Kanun Hük-

münde Kararnamenin geçici 1 inci maddesine göre mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde

yürütülen bağımsız denetim faaliyetleri, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde yürütülmüş kabul

edilir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönem-

lerinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
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Sermaye Piyasası Kurulundan:

YÖNETİCİLERİN NET ALIM SATIM KAZANÇLARINI
İHRAÇÇILARA ÖDEMELERİ HAKKINDA TEBLİĞ

(VI-103.1)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ihraççıların yöneticilerinin ilgili sermaye piyasası

araçlarında altı ay veya daha kısa vadeli alım satım gerçekleştirmek suretiyle elde ettikleri net
kazançların ihraççılara ödenmesini sağlayarak, ihraççıların içsel bilgilerine konumları gereği
daha erken ve daha kolay erişimi olanlarla bu bilgilere kamuya duyurulduktan sonra ulaşabilen
yatırımcılar arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde, ihraççıların yöneticileri tarafından ilgili sermaye piyasası

araçlarında gerçekleştirilen alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemleri neticesinde
elde edilen net kazançların ihraççıya ödenmesine ilişkin esas, usul ve istisnalar belirlenmektedir.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 103 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) İçsel bilgi: Sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını ve yatırımcıların yatırım ka-

rarlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgileri,
b) İhraççı: Sermaye piyasası araçlarını ihraç eden, ihraç etmek üzere Kurula başvuruda

bulunan veya sermaye piyasası araçları halka arz edilen tüzel kişileri ve Kanuna tabi yatırım
fonlarını,

c) İhraççıyı nüfuzu altında bulundurma: İhraççının finansal veya faaliyet politikalarını,
kararlarını veya hedeflerini doğrudan veya dolaylı olarak belirleme veya kontrol etme gücünü,

ç) İhraççıların yöneticileri: İhraççıların yönetim kurulu üyelerini, komite üyelerini, her
ne unvanda istihdam edilirse edilsin ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ya da ihraççıyı nüfuzu
altında bulunduran kişileri,

d) İlgili sermaye piyasası araçları: Yöneticisi olunan ihraççı tarafından ihraç edilen ser-
maye piyasası araçlarını,

e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
f) KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformunu,
g) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
ğ) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini,
h) Net kazanç: Herhangi bir altı aylık dönemde, en son alınan sermaye piyasası araçla-

rının ilk satıldığı ve en son satılan sermaye piyasası araçlarının ilk alındığı varsayımı altında,
sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen alım satım işlemleri sonucunda elde edilen ka-
zançtan gerçekleştirilen işlemler için ödenen aracılık komisyonları ve işlem vergileri düşülerek
ulaşılan tutarı,

ifade eder.
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Elde edilen net kazançların ihraççıya ödenmesi

MADDE 5 – (1) İhraççıların yöneticileri, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili

sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım

işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancı elde edilmesinden

itibaren 30 gün içerisinde ihraççılara öderler. Elde edilen kazancın hesaplanmasında son giren

ilk çıkar yöntemi uygulanır.

(2) Kurulca, yöneticilerin elde ettikleri net kazançların ihraççılara ödenmesine ilişkin

yükümlülüklerini 30 günlük süre içerisinde yerine getirmeyenler hakkında, bu şahısların elde

ettikleri menfaatin iki katı tutarında idari para cezası verilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda yer alan hükümler, tüzel kişi veya tüzel kişileri temsilen

atanan ihraççı yöneticileri için de uygulanır.

Kazanç ödemesine ilişkin istisnalar

MADDE 6 – (1) Kazanç ödemesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlar istisna

kapsamında değerlendirilir.

a) Bedelli sermaye artırımına katılmak amacıyla satılan paylardan elde edilen kazançlar.

b) Kurul düzenlemelerine göre uygulanan, çalışanlara pay edindirme programları ve

ihraççı veya bağlı ortaklığın çalışanlarına yönelik pay tahsis edilmesi sonucunda elde edilen

kazançlar.

c) Veraset yoluyla iktisap edilen sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlar.

ç) İktisap edilen sermaye piyasası araçlarının altı ay boyunca devir ve satışa konu edil-

meksizin elde tutulmasından sağlanan temettü gelirleri ile tahvil kupon ödemeleri.

Yürürlük öncesi iktisap edilen sermaye piyasası araçları

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş

sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilir.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI

İçişleri Bakanlığından:
İçişleri Bakanlığı Encümeninin 22/11/2013 tarih ve 2013/02 sayılı kararı ile;

1. Aşağıda sicil numarası, adı, soyadı, görev yeri ve unvanı yazılı olan 1 mülki idare

amirinin 30/11/2013 tarihinden geçerli olmak üzere Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine yük-

seltilmesine;

karar verilmiştir.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

12 Aralık 2013 

PERŞEMBE 
Sayı : 28849 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Kemer Asliye Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2011/69 
Karar No : 2013/676 
Davacı : K.H. 
Müdahil : OSMAN ÖNEY, Süleyman ve Emine oğlu, 01/01/1955 Dereköy D.lu, 
Sanık : HÜSEYİN OVALI, Hüseyin ve Fatma oğlu, 13/03/1967 Üzümlü D.lu, 

Antalya Kaş Çayköy Nüf. K.lı, TCK No: 11107653396 
Suç : Başkasına Ait Banka veya Kredi Kartının İzinsiz Kullanılması Suretiyle 

Yarar Sağlama 
Suç Tarihi : 29/06/2009 - Antalya/Kemer 
Karar Tarihi : 11/06/2013 
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 

başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 
TCK'nun 245/1 maddesi uyarınca neticeten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 100,00 TL adli para 
cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiş, yasal koşullan oluşmadığından hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına, sanığa doğrudan verilen hapis cezasının TCK'nun 50/1 
maddesinde gösterilen seçenek yaptırımlara çevrilmesine ve yine cezaların TCK'nun 51 
maddesine göre ertelenmesine yer olmadığına şeklinde hüküm olunmuş, sanık bulunamadığından 
7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan 
olunur. 9420 

—— •• —— 
Fethiye 1. Sulh Ceza Hakimliğinden: 
Esas No : 2010/997 
Karar No : 2013/922 
1163 sayılı kanuna aykırılık suçundan sanık MEHMET AKATAY hakkında 

mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 
Fethiye 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 05/09/2013 tarih ve 2010/997 Esas, 

2013/922 Karar sayılı kararı ile sanık Mehmet Akatay hakkında 1163 sayılı kanuna aykırılık 
suçundan 25 gün hapis ve 25 gün karşılığı 500,00 TL. adli para cezası ile cezalandırılmasına karar 
verildiği, verilen bu kararın CMK 231 ve devamı maddeleri uyarınca hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına kararının; 

Şaban ve Sadıka oğlu, 31/07/1946 Üzümlü doğumlu MEHMET AKATAY’a, tüm 
aramalara rağmen tebliğ edilemediği, adres araştırması için yazılan müzekkerelere bila ikmal 
cevap verildiğinden ve tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten 
itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 9422 
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Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığından: 

 VAN 

Esas No : 2013/613 

Karar No : 2013/244 

SANIK KİMLİĞİ: Gökhan TOK, Emrullah ve Fatma oğlu,1984 doğumlu, 

Kırşehir/Akçakent, Kilimli köyü nüfusuna kayıtlı. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası: 

47752176874. 

Hakkari/Yüksekova 2 nci Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı emrinde görevliyken terhisli 

1985/1 Tertip Jandarma Er 

Yukarıda açık kimliği yazılı Sanık Terhisli Jandarma Er Gökhan TOK hakkında Van 

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 16.05.2013 tarih ve 2013/613 esas, 

2013/244 karar sayılı gerekçeli hükmüyle; 

1 - Hükümlü Gökhan TOK hakkında Askeri Mahkememizce 27.09.2010 tarih ve 2010/35-

1686 E.K. sayılı karar ile verilen ve taraflarca yasal süresinde temyiz edilmemek suretiyle 

kesinleşen Hizmet Esnasında Üste Hakaret ve Üste Fiilen Taarruza Teşebbüs suçlarından iki ayrı 

Bir Ay Yedi Gün hapis cezası hakkında, hükümlünün müsnet suç tarihinden önce işlemiş olduğu 

kasıtlı bir suçtan mahkumiyetinin bulunması nedeniyle ayrı ayrı HÜKMÜN AÇIKLANMASININ 

GERİ BIRAKILMASINA YER OLMADIĞINA, 

2 - Hükümlü Gökhan TOK hakkında Askeri Mahkememizce 27.09.2010 tarih ve 2010/35-

1686 E.K. sayılı karar ile verilen ve taraflarca yasal süresinde temyiz edilmemek suretiyle 

kesinleşen Hizmet Esnasında Üste Hakaret suçundan Bir Ay Yedi Gün hapis cezasının, TCK.'nun 

50/1 nci ve 52nci maddesi gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. dan hesap edilip paraya 

çevrilerek, hükümlünün YEDİ YÜZ KIRK (740) TL. ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü hakkında tayin olunan adli para cezasının TCK'nun 52/4ncü maddesi gereğince 

Yirmi eşit taksit halinde aylık olarak hükümlüden tahsiline, taksitlerden birinin zamanında 

ödenmemesi halinde geriye kalan miktarın tamamının bir seferde hükümlüden TAHSİL 

EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının HAPSE ÇEVRİLMESİNE, 

3 - Hükümlü Gökhan TOK hakkında Askeri Mahkememizce 27.09.2010 tarih ve 2010/35-

1686 E.K. sayılı karar ile verilen ve taraflarca yasal süresinde temyiz edilmemek suretiyle 

kesinleşen Üste Fiilen Taarruza Teşebbüs suçundan Bir Ay Yedi Gün hapis cezasının, TCK'nun 

50/1 nci ve 52nci maddesi gereğince beher gün karşılığı takdiren 20 TL. dan hesap edilip paraya 

çevrilerek, hükümlünün YEDİ YÜZ KIRK (740) TL. ADLİ PARA CEZASI İLE 

CEZALANDIRILMASINA, 

Hükümlü hakkında tayin olunan adli para cezasının TCK.'nun 52/4ncü maddesi gereğince 

Yirmi eşit taksit halinde aylık olarak hükümlüden tahsiline, taksitlerden birinin zamanında 

ödenmemesi halinde geriye kalan miktarın tamamının bir seferde hükümlüden TAHSİL 

EDİLMESİNE, ödenmeyen adli para cezasının HAPSE ÇEVRİLMESİNE, 

Hükümlü hakkındaki adli para cezasının ertelenmesine YER OLMADIĞINA, 

Talebe uygun temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verilmiştir. 

Yapılan tüm aramalara rağmen Sanık Gökhan TOK'un bulunamayışı nedeniyle hakkında 

verilen yukarıda belirtilen karara ilişkin tarih ve sayısı yazılı gerekçeli hüküm Sanık Gökhan 

TOK'a tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 29.,30.ve 31 .maddeleri gereğince işbu 

ilamın resmi gazetede yayım tarihinden 15 gün sonra Sanık Gökhan TOK'a tebliğ edilmiş 

sayılacağı, bu suretle belirlenen tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Sanık Gökhan TOK 

tarafından 353 Sayılı Kanunun 209/1 nci maddesine göre temyiz isteminin, Askeri 

Mahkememize, Askeri Mahkememize gönderilmek üzere en yakın Askeri Mahkemeye veya 

Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle yapılabileceği, ayrıca 353 Sayılı Kanunun 

197/3 ncü maddesi uyarınca kanun yoluna başvurmanın Askeri Mahkeme veya Askeri Savcılık 

tutanak katibince bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği, 

bu şekilde gerekçeli kararın temyiz edilebileceği Sanık Gökhan TOK'a ilanen tebliğ olunur. 

 9757 



12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 47 

 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

MUHTELİF CİNS VE MİKTAR BÜRO MEFRUŞATI SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Yargıtay Başkanlığı ihtiyacını karşılamak amacıyla; 

- 8 kalem muhtelif cins ve miktardaki büro mefruşatı, 

ihtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine ve çizimlerine uygun olarak, 

Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif 

usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın Alma Daire 

Başkanlığı’nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. İhaleye teklif verecek olan firmaların, 

şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 

gerekmektedir. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

c) Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin 

ihale ilanları bölümünde ilan edilmiştir. 

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

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

birlikte kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesi ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar 

listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler 

ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 20.12.2013 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satın 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

uygun olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 

tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları açılacak olup, bunu müteakip yazılı 

teklifleri alınan firmaların devamında tekliflerini sözlü olarak da sürdürmeleri sağlanacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

istekliye vermekte serbesttir. 10084/1-1 
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ARSA SATILACAKTIR 

Viranşehir Belediye Başkanlığından: 

MADDE-1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Yeni Şehir Mahallesinde bulunan ve 

aşağıda ada parsel ve yüzölçümü ile muhammen bedeli yazılı arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 36. Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışa çıkartılacaktır.  

MADDE-2 - İhale Viranşehir Belediye Sarayı Encümen toplantı salonunda İhale 

Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır.  

MADDE-3 - İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler; 

a) İkametgâh İl muhabiri, 

b) Kimlik fotokopisi 

c) Açık Tebligat adresi ve telefon numaraları 

d) Geçici teminat dekontu veya Teminat Mektubu 

MADDE-4 - İhale 25.12.2013 Çarşamba günü saat 14.00'da, İhale komisyonu huzurunda 

Belediye Hizmet binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

MADDE-5 - İhaleye katılan istekliler arsanın 1 M2 Üzerinde teklif verilecek ve arsa 

bedelinin toplam m2 bedeli teklifinde yazacaklardır. 

MADDE-6 - İstekli İhale günü en geç saat 12.00'ye kadar istenilen evraklar ile birlikte 

İhale teklif zarfı kapalı ve imzalı bir şekilde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim edecektir. 

MADDE-7 - İhaleye katılan istekli aşağıda yazılı bulunan arsanın muhammen bedelinin 

%3 geçici teminatı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazı ile T.C.Ziraat 

Bankası Viranşehir Şubesine İhale tarihinden önce yatırmaları gerekmektedir.  

MADDE-8 - Arsaların Satışı üzerinde kalan isteklilerden kati teminat %6 olarak alınacaktır.  

MADDE-9 - İhale üzerinde kalan istekli 7 (Yedi) gün içinde Geçici teminatı katiye 

dönüştürecektir. 

MADDE-10 - Arsa satış ihalesini üzerinde kalan istekli ihale kararı kendisine edildiği 

tebliğ tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) gün içinde arsa bedelinin tamamı yatırması gerekmektedir 

aksi halde ihale iptal edilecek ve yatırmış olduğu Kati teminat belediyeye gelir olarak 

kaydedilecektir. 

MADDE-11 - İhaleye katılacak istekli İhale şartnamesinin bütün hükümleri kabul etmiş 

sayılacaktır. 

MADDE-12 - İhaleye çıkarılan arsanın mevki, ada, parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli 

ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır. 
 

Mahalle Ada Parsel Y.Ölçümü 1 M'si Top. Bedeli Geçici Tem. 

Yeni Şehir 854 5 4800,66 455,00-TL 2.184.300,30-TL 65.530,00-TL 
 

MADDE-13 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğünde görülebilir veya aynı adreste 100,-TL karşılığında temin edilebilir.  

MADDE-14 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespit etmeye 

serbesttir. 

MADDE-15 - Bu ihale ile ilgili doğacak anlaşmasızlıkların çözümü Viranşehir 

Mahkemeleri ve icra dairesi yetkilidir. 

İlanen Duyurulur. 10066/1-1 

————— 

ARSA SATILACAKTIR 

MADDE-1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Yeni Şehir Mahallesinde bulunan ve 

aşağıda ada parsel ve yüzölçümü ile muhammen bedelleri yazılı arsaların 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık artırma sureti ile satışa çıkartılacaktır. 

MADDE-2 - İhale Viranşehir Belediye Sarayı Encümen toplantı salonunda İhale 

Komisyonu olan Belediye Encümen üyeleri huzurunda yapılacaktır. 
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MADDE-3 - İhaleye katılan isteklilerden istenecek belgeler; 

a) İkametgâh İl muhabiri, 

b) Kimlik fotokopisi 

c) Açık Tebligat adresi ve telefon numaraları 

d) Geçici teminat dekontu veya Teminat Mektubu 

MADDE-4 - İhale 23.12.2013 Pazartesi günü saat 14.00'da, İhale Komisyonu huzurunda 

Belediye Hizmet binası Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. 

MADDE-5 - İhaleye katılan isteklilerin arsanın  1 M2 Üzerinde artırmaya gidilecek ve 

ihale üzerinde kalan istekli arsanın toplam bedeli üzerinde kati teminat alınacaktır.  

MADDE-6 - İstekli İhale günü en geç ihale saatine kadar istenilen evraklar ile birlikte 

dosya halinde   Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne veya ihale komisyon Başkanlığına 

teslim edecektir. 

MADDE-7 - İhaleye katılan istekli aşağıda yazılı bulunan arsaların muhammen bedelinin 

%3 geçici teminatı Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden alacakları yazı ile T.C.Ziraat 

Bankası Viranşehir Şubesine İhale tarihinden önce yatırmaları gerekmektedir. 

MADDE-8 - İstekliler İhaleye katılacakları her arsa için ayrı, ayrı geçici teminat 

yatırmaları gerekmektedir. Ayrıca ihaleye katılacakları arsanın ada, parsel, ve yüz ölçümü geçici 

teminatı ile birlikte müracaat evraklarında belirtmeleri gerekmektedir. 

MADDE-9 - Arsaların Satış ihalesi üzerinde kalan isteklilerden ihale kaldığı bedelin 

üzerinden kati teminat %6 olarak alınacaktır. 

MADDE-10 - İhale üzerinde kalan istekli 7 (Yedi) gün içinde Geçici teminatı katiye 

dönüştürecektir. 

MADDE-11 - Arsa satış ihalesini üzerinde kalan istekli ihale kararı kendisine edildiği 

tebliğ tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) gün içinde arsa bedelinin tamamı yatırması gerekmektedir 

aksi halde ihale iptal edilecek ve yatırmış olduğu Kati teminat belediyeye gelir olarak 

kaydedilecektir. 

MADDE-12 - İhaleye katılacak istekli İhale şartnamesinin bütün hükümleri kabul etmiş 

sayılacaktır. 

MADDE-13 - İhaleye çıkarılan arsanın mevki, ada, parsel, yüzölçümü, muhammen bedeli 

ve geçici teminatı aşağıya çıkarılmıştır. 

 

Mahalle Ada Parsel Y.Ölçümü 1 M'si Top. Bedeli Geçici Tem. 

Yeni Şehir 1162 8 574,38 455,00-TL 261.342,91-TL 7.841,00-TL 

Yeni Şehir 1162 9 581,68 455,00-TL 264.664,40-TL 7.940,00-TL 

Yeni Şehir 1162 10 569,68 455,00-TL 259.204,40-TL 7.778,00-TL 

Yeni Şehir 1162 11 563.89 455,00-TL 256.569,95-TL 7.698,00-TL 

Yeni Şehir 1162 12 582,10 455,00-TL 264.855,50-TL 7.945,65-TL 

Yeni Şehir 1162 13 581,93 455,00-TL 264.778,15-TL 7.943,50-TL 

Yeni Şehir 1162 14 567,03 455,00-TL 257.998,65-TL 7.740,00-TL 

Yeni Şehir 1165 15 567,03 455,00-TL 257.998,65-TL 7.740,00-TL 

MADDE-14 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içinde İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğünde görülebilir veya aynı adreste 100,-TL karşılığında temin edilebilir. 

MADDE-15 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta veya uygun bedel tespit etmeye 

serbesttir. 

MADDE-16 - Bu ihale ile ilgili doğacak anlaşmasızlıkların çözümü Viranşehir 

Mahkemeleri ve icra dairesi yetkilidir. 

İlanen Duyurulur. 10050/1-1 
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KİRA KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 

Türkler Belediye Başkanlığından: 

1. İdarenin 

a) Adresi : Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi No: 9 Türkler/ 

Alanya 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 242 537 6320 Fax: 0 242 537 6321 

2. İhalenin konusu  

    niteliği, yeri ve miktarı : Beldemiz Türkler Kasabası Yanıklar Mahallesi 369 

ada 1 parsel 148.949,32 M2 lik taşınmaz üzerine 

hasılat paylaşımına dayalı gayri ayni hak tesisi ile 

Alanya sebze ve meyve toptancı hali ve 

mütemmimlerinin yapılması ve 30 yıl süre 

işletilmesi, süre bitiminde idareye devri işini 

kapsamaktadır. 

3. İhalenin yapılacağı yer : Türkler Belediyesi Encümen Toplantı Odası 

4. İhalenin Tarihi ve saati : 23.12.2013 ve saat: 10:00 

5. İhalenin hangi usul  

    ile yapılacağı : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a Maddesine 

göre Kapalı Zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

6. İşin tahmin edilen  

    yapım maliyet bedeli : 48.495.974,69 (Kırk Sekiz Milyon Dörtyüz Doksan 

Beşbin Dokuz Yüz Yetmiş Dört Türklirası Altmış 

Dokuz Kuruş), 

7. Yıllık muhammen kira bedeli : 500.000,00 ¨+KDV (Beş Yüz Bin Türk Lirası)+ %5 

Ciro Payı+KDV 

8. Geçici teminat miktarı : 1.900.000,00 (Bir Milyon Dokuz Yüz Bin Türk 

Lirası) 

9. Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Türkler Belediye Başkanlığından 1.500,00 TL  

karşılığı satın alınabilir ve İdarede ücretsiz olarak görülebilir 

10. İhaleye katılabilmek için gereken şartlar ve istenen belgeler: 

Kanuni ikametgah belgesi veya Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

Gerçek Kişilerin T.C. kimlik numarası, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını da 

gösteren vergi kaydı belgesi 

Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, 

I. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

II. Nüfus cüzdanı sureti (tüzel kişi olması halinde yönetim kurulunun) 

III. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

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

(Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk 

Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

IV. Ortak girişlerin olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 

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

İmza sirküleri, 

I. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 
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II. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de 

şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin, bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türkiye 

Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir 

III. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin 

her birinin (I) veya (II) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge. 

IV. İmza Sirküleri ihaleden en fazla iki ay önceden alınmış olması 

F. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin 

vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli ihaleden en fazla iki ay önceden alınmış 

imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerin 

bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış 

olması) gerekli. 

G. Ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak noter tasdikli ortak girişim 

beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde 

noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) 

H. Tüzel Kişilerde Ticaret Sicilden Tüzel kişiliği oluşturan ortakların son halini gösteren 

liste. 

İ. İhale ilan tarihi itibari ile vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair belge. İhale ilan 

tarihinden sonra alınmış olması 

J. Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge veya teminat mektubu 

K. İhale dosyası satın alındığına dair belge. 

L. Toplam 49.000,000,00 (Kırkdokuzmilyon) lik Banka referans mektubu. 

M. Tüzel kişi olarak katılacak olan firmalarda yönetim kurulu kararı 

N. İdari şartnameyi, Teknik şartnameyi, Taslak Kira sözleşmesini okuduğunu, avan 

projeleri incelediğini ve bunları yerine getireceğini beyan eden taahhütname. 

O. Tüzel kişilerde yetki belgesi 

P. Tasdikli Bilanço ve gelir tablosu 

Q. İhalelerden yasaklı olmadığına dair belge ve beyan. 

R. Her sayfası İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş, ihale dosyasının aslı, 

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, iş ortaklığını oluşturan en az bir tarafın ihale dosyasını satın 

almış olması ve satın alınan ihale dosyasının her sayfasının, iş ortaklığını oluşturan tüm taraflarca 

da imzalanarak, kaşelenmesi, 

S. Son beş yıl içinde en az 36.000 m2 büyüklüğünde kapalı alan inşaatını yapmış olduğunu 

ispatlayan belgeler (iş denetleme veya iş yönetim belgeleri kabul edilmeyecektir). İsteklinin İş 

ortaklığı olması halinde ortaklardan birinin iş deneyimini tek sözleşmeyle sağlaması halinde ortak 

girişim yeterli sayılır. 

T.“Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin” 12. maddesinde 

belirtilen şartları taşıması. Bu madde gereği ödenmiş sermayesinin minumum 500.000,00 TL 

olacak. Yeminli Mali Müşavirden tasdikli olarak beyan edilecek 

U.İhale konusu taşınmazı görüp yerinde inceleme yaptığına ve şartları kabul ettiğine dair 

yazılı beyan (iş yeri görme tutanağı) 

V.İş deneyim belgesi, İş deneyim belgesine sahip gerçek/tüzel kişiliğin hissesi İş 

ortaklığında doğrudan veya dolaylı olarak %51’den aşağı olamaz. 

11. Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. 

12. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 9889/1-1 
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TTK İHTİYACI OLARAK 30.500 M³ OKSİJEN GAZI VE 11.630 KG. ASETİLEN GAZI 

ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA 

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

İhale kayıt numarası : 2013/180816 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 

Bağlık Cad. Yayla Mah. İhsan Soyak Sok. No: 2    

67090 ZONGULDAK 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372.259 40 00 (30 HAT), 0-372. 252 40 00 (8 HAT) 

  Fax: 0-372.251 19 00 

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

2 - İhale konusu işin nev’i : Malzemenin Cinsi    Miktarı  

a) Niteliği, türü ve miktarı  Oksijen ve Asetilen Tüp Dolumu 

  1 - Oksijen Gazı 30.500 m³ 

  2 - Asetilen Gazı 11.630 Kg. 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal 

Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 

Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : İstekliler malzemeyi teknik şartnamemizde belirtilen 

süre içinde teslim edeceklerdir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK 

b) Tarihi ve saati : 06.01.2014 Pazartesi - Saat 15:00 

c) Dosya no : 1318072 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri. 

4-1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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d) İhale İdari Şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde 

sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile 

buna ilişkin yazılı taahhütname, 

e) Şekli ve içeriği İhale İdari Şartnamesinde belirlenen teklif mektubu, 

f) İhale İdari Şartnamesinde belirlenen geçici teminat, 

g) İhale İdari Şartnamesinin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

i) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş 

ortaklığı beyannamesi ile 15 inci maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş 

ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen konsorsiyum 

beyannamesi, 

j) İhale İdari Şartnamesinin 16 ıncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt 

yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 

İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça 

ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 

4-2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması 

gereken kriterler. 

4-3 - TSE Uygunluk Belgeleri, Dolum, bakım ve hidrostatik test yeterlilik belgesi, ISO 

Kalite Sistem Belgesi ve İmalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya broşürler. 

4-4 - Firmalar teklifleri ile birlikte imalatlarıyla ilgili 2 takım tanıtıcı katalog ve/veya 

broşür vereceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi: 

5-1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

5-2 - İstekliler tekliflerini Türk lirası olarak vereceklerdir. 

5-3 - Ödemeye esas para birimi Türk Lirası olacaktır. 

6 - İhale, İdari Şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

7 - İhale dokümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2 

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

Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 50,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin 

edilebilir. 

“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale 

dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 50,00 TL. İhale 

dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu 

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

bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale 

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

tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla 

gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların 

ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler en geç 06.01.2014 Pazartesi - Saat 15:00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli-

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir. 

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

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

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

birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 

imzalanacaktır. İstekliler ihale konusu alım için kısmi teklif veremeyeceklerdir. 

10 - İstekliler 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 dışı bırakılacaktır. 

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

olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - İş bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kanuna tabi 

değildir. 

13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

 10112/1-1 

—— • —— 

GÜMRÜK MEVZUATI UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN 

ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü 

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 6.544,10 TL ile en çok 36.175,61 TL arasında değişen; 

16/12/2013 günü saat: 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 654,41 TL, en 

çok 3.617,56 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve 

güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen binek oto, kamyonet vb cinsi 22 (yirmiiki) 

adet araç; açık artırma suretiyle, Liman Mah. Liman Cd. No: 28/1 Büyükliman/Antalya 

adresindeki ihale salonunda 17/12/2013 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan 

araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr 

internet adreslerimiz ile (0) (242) (259 03 80) numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 

ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 

yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 

tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 

vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 

geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV Dahil) 

bedel karşılığı Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüklerinden alınabilir. 

İlan olunur. 10083/1-1 
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TTK. İHTİYACI OLARAK (2 KALEM) TOPLAM 30.000 KG. NERVÜRLÜ ÇELİK  

ÇUBUK ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA  

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: 

1 - İdarenin  

a) Adresi : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın 

Alma Daire Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 125 

ZONGULDAK  

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0-372-259 47 94 - 259 47 79  

  Fax: 0.372-253 12 73 - 251 19 00 

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

 

2 - İhale konusu işin nev’i Sıra No Malzemenin Cinsi Miktarı 

a) Niteliği, türü ve miktarı 
1 - Ø14 mm. Nervürlü Çelik Çubuk 15.000 Kg. 

2 - Ø18 mm. Nervürlü Çelik Çubuk 15.000 Kg. 

 

b) Teslim yeri : TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire 

Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü 

Tesellüm Şefliği ambarıdır. 

c) Teslim tarihi  : Malzemelerin teslim süresi: 15 (Onbeş) gündür.  

3 - İhalenin   

a) Yapılacağı yer : TTK. Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi 

Bülent Ecevit Caddesi No: 125-ZONGULDAK  

b) Tarihi ve saati : 26.12.2013 – Perşembe saat 15:00  

c) Dosya no : 1312073 

d) İhale kayıt no : 2013/181047 

4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda 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 kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, 

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

2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 

kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

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

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

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

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

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

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

durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna 

ilişkin yazılı taahhütname,  
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 

f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat, 

g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri, 

h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,  

i) Bu ihalede kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler, ihale konusu 

alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kalemi miktarı için kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. (İdari Şart. Madde 20) 

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

yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi, 

k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde 

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

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

taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de 

belirtilmiştir. 

6 - Firmalar teklifleri ile ilgili tanıtıcı katalog vereceklerdir. ayrıca Firmalar teklifleri ile 

birlikte TSE Uygunluk Belgelerini veya ISO Kalite Belgelerini vereceklerdir. 

7 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 

8 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire 

Başkanlığı Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde 

(Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 

20,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler en geç 26.12.2013 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü 

Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - 

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz 

sorumlu değildir.  

10 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen 

birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu 

üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim 

fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme 

düzenlenecektir.  

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

13 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.  

14 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki 

maddeler uygulanır; 

15 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 

sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. 

16 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden 

yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili 

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

 10005/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Çankaya Belediye Başkanlığından: 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : C.İ.S.A.Y. Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Müteahhidi) 

ADRESİ : Bilinmiyor. 

İmarın 27937 ada 3 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı 

hususlar nedeniyle düzenlenen 10.05.2013 gün ve 132/6661 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 

sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 9.001,13.-TL. tutarında para cezası 

tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 21/05/2013 gün ve 3572 sayılı kararı ile yine aynı 

Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi Belediye 

Encümeninin 25/06/2013 gün ve 4096 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu 

kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve 

tebligata elverişli başka adresinizinde tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza 

tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 21/05/2013 gün ve 3572 sayılı karar ile 

25/06/2013 gün ve 4096 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince 

tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 9483/1/1-1 

————— 

İLANEN TEBLİGAT 

MUHATABI : Makroform Yapı Denetim Ltd. Şti. (Fenni Mesulü) 

ADRESİ : Bilinmiyor. 

İmarın 27937 ada 3 parseli üzerinde bulunan binada meydana getirilen proje hilafı 

hususlar nedeniyle düzenlenen 10.05.2013 gün ve 132/6661 sayılı tesbit zabtına istinaden 3194 

sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereğince adınıza 9.001,13.-TL. tutarında para cezası 

tahakkuk ettirilmesi Belediye Encümeninin 21/05/2013 gün ve 3572 sayılı kararı ile yine aynı 

Kanunun 32. maddesi gereğince anılan yerin tasdikli projesine uygun hale getirilmesi Belediye 

Encümeninin 25/06/2013 gün ve 4096 sayılı kararı ile hüküm altına alınmış olup, bahse konu 

kararlar tebliğ edilmek üzere adresinize gönderilmiş ise de mevcut adresinizde bulunamamanız ve 

tebligata elverişli başka adresinizinde tesbit edilememesi nedeniyle anılan kararın tarafınıza 

tebliği mümkün olamamıştır. 

Bu durumda Belediye Encümenince alınan olunan 21/05/2013 gün ve 3572 sayılı karar ile 

25/06/2013 gün ve 4096 sayılı karar, 7201 sayılı Tebligat Yasasının ilgili maddeleri gereğince 

tebliğ yerine kaim olmak üzere tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 9483/2/1-1 

—— • —— 

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden: 

Yenimahalle İlçesi 44841 ada 2 parsel, 44842 ada 2 parsel ve 44844 ada 2 parsellere ait 

1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü panosuna 

asılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 10065/1-1 
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Acıbadem Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Birimleri için 2547 sayılı Kanunun 26. ve 25. 
maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan 
Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak 
koşuluyla Profesör ve Doçentler alınacaktır. 

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca 
Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın 
listesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, Üniversiteye 
katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 
15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyen adayların özgeçmişlerini, noterden 
tasdikli doçentlik belgelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine 
ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları, 
ayrıca Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul tarafından değişecek 
bilim alanları için ayrı ayrı belirlenen ve halen yürürlükte olan Doçentlik kriterlerini sağlamış 
olmaları gerekmektedir. 

Yurt dışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış 
olması gerekmektedir.  

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

TIP FAKÜLTESİ 

Anabilim Dalı 
Kadro 
Unvanı 

Adet Aranan Şartlar 

İç Hastalıkları Profesör 1 - Gastroenteroloji uzmanı olmak. 

Göz Hastalıkları Profesör 1 

- Kornea ve eksternal göz hastalıkları alanında 
yurtdışı deneyimi sahibi olmak, 
- Göz Bankası Tıbbi Müdürü sertifikasına 
sahip olmak ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü 
olarak görev yapmış olmak. 

Ortopedi ve 
Travmatoloji  

Profesör 1 
- Erişkin ve Pediatrik Omurga Cerrahisi 
konusunda tecrübe sahibi olmak. 

Tıbbi Patoloji Profesör 1 - Sitopatoloji Yan Dal Uzmanı olmak. 

Üroloji Profesör 
1 

- Üroonkoloji ve Laparoskopik Üroloji 
alanında tecrübesi olmak. 

1 - Çocuk üroloji alanında tecrübesi olmak. 

Anesteziyoloji ve 
Reanimasyon 

Profesör 1 
- Kalp ve Damar Cerrahisi Anestezisinde 
tecrübesi olmak. 

Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon 

Doçent 1 - Algoloji uzmanı olmak. 

Kulak, Burun ve Boğaz 
Hastalıkları 

Doçent 
1 - Koklear İmplant alanında deneyimli olmak , 

1 - Posturografi alanında deneyimli olmak. 
 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

Bölüm Kadro Unvanı Adet 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Profesör 1 

Doçent 1 
 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 

Kadro Unvanı Adet 

Doçent 1 
 
BAŞVURU ADRESİ: 
REKTÖRLÜK 
İçerenköy Mah. 
Kayışdağı Cad. No: 32 
Ataşehir-İSTANBUL 
Tel: 0216 500 44 44 10108/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 09.10.2013-121 35.21/685 

KARAR TARİHİ VE NO : 09.10.2013-2872 Toplantı Yeri 

   İZMİR 

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Helvacı Mahallesinde bulunan, tapunun 4130 nolu parselinde 

kayıtlı olan orman vasıflı taşınmaz sınırları içerisinde Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tespit 

edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin; İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 

19.02.2013 tarihli ve 515-1437 sayılı yazısı ve eki; Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü’nün 13.02.2013 tarihli ve 2334 sayılı yazısı; Enerji ve Tabii 

kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 07.02.2013 tarihli ve 34570 sayılı; 

18.09.2012 tarih ve 66892 sayılı yazıları ve eki; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 

15.02.2013 tarihli ve 01.02.1201/14804 sayılı yazısı ve eki; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanlığı’nın 30.01.2013 tarihli ve 43 sayılı yazısı; Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü’nün 12.02.2013 tarih ve 859 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma 

ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2013 tarih ve 22196 sayılı yazısı; Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 29.01.2013 

tarihli ve 445 sayılı yazısı; Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü İşletme 

Şefliği’nin 21.02.2013 tarih ve 126 sayılı yazısı; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün 19.02.2013 tarihli ve 4890 sayılı yazısı; Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2013 tarihli ve 35540 sayılı 

yazısı; Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü’nün 06.03.2013 

tarihli ve 48661910-754-2895 sayılı yazısı; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 2.Bölge Müdürlüğü’nün 06.03.2013 tarihli ve 23896 sayılı yazısı; 

İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 21.03.2013 tarihli ve 298-9946 sayılı yazısı; 

konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.10.2013 tarihli, 08.10.2013 

tarih ve 1192 sayı ile Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Helvacı Mahallesinde bulunan, tapunun 4130 nolu parselinde 

kayıtlı olan orman vasıflı taşınmazdaki; kararımız eki koordine özet çizelgesinde koordinat 

değerleri belirtilen 16 adet köşe noktası ile sınırlı, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral durum 

haritasında sınırları gösterilen alanın I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, 

İzmir ili, Aliağa ilçesi, Helvacı Mahallesinde bulunan, tapunun 4130 nolu parselinde 

kayıtlı orman vasıflı taşınmaz için; tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Taşınmazın bir bölümü 

I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalmaktadır.” kaydının konulması 

gerektiğine, kararımız ile belirlenen I.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit için; 

“- Bilimsel kazı çalışmaları dışında herhangi bir uygulama yapılamayacaktır. 

- Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün ve varsa Kazı Başkanının görüşüyle konu ilgili Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirilecektir.  

- Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

- Ağaçlandırmaya gidilemez.” 

hükümlerinin, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereği geçiş dönemi koruma esasları ve 

kullanma koşulları olarak belirlenmesine, karar verildi. 



Sayfa : 66 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

 



12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 

 

 
 10067/1-1 

 



Sayfa : 68 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

Toplantı Tarih ve no : 10.10.2013 – 97 

Karar Tarih ve no : 10.10.2013 – 1883 Toplantı Yeri  

  ESKİŞEHİR 

 

Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Kasımlar Köyü, Karaoğlan Doruğu Mevkii’nde tespit edilen 

Karaoğlan Doruğu Doğu Roma Ören Yeri’nin 2863 sayılı Kanun kapsamında tesciline esas 

hazırlanan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesinin istendiği Bilecik Valiliği’nin (İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü) 26.06.2013 gün, 85836379/164-1295 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü 

uzmanlarının 19.06.2013 günlü raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen kurum görüşlerinin 

iletildiği yazılar ve 04.10.2013 gün, 7017 sayılı sunuş raporu okundu, sit sınırlarını gösterir 

koordinatlı sit paftası, tescil fişi, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

 

Bilecik İli, Gölpazarı İlçesi, Kasımlar Köyü, Karaoğlan Doruğu Mevkii’nde tespit edilen 

Karaoğlan Doruğu Doğu Roma Ören Yeri’nin I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, hazırlanan tescil fişi ve koordinatlı sit sınırı paftasının uygun olduğuna; sit sınırları 

içerisinde yer alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; 

sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına; sit sınırları içerisinde Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli 

olduğuna ve Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 10.10.2013-122 35.13/1014 

KARAR TARİHİ VE NO : 10.10.2013-2905 Toplantı Yeri 

  İZMİR 

Ödemiş Müzesi Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte olan Küçük Menderes Havzasındaki 

kültür varlıklarının tespit ve tescil çalışmaları kapsamında, Ödemiş ilçe merkezinin 3 km kadar 

güneybatısında, Üçeylül Mahallesi, Kumkuyu Mevkiinde, 467 ada, 18-19 ve 20 parsellerin 

üzerinde konumlanmış olan bir höyük tespit edilmiş olduğu, höyükten toplanan seramikler 

arasında, keskin karınlı, ağız kenarı dışa doğru kalınlaştırılmış çanak parçaları da bulunduğu, 

hamurları kırmızı renkli bu parçaların Orta Tunç Çağı’na ait olduğu, höyük, gerek boyutları ve 

gerekse sağladığı çanak çömlek malzemesi açısından Yukarı Küçük Menderes havzasının en 

önemli tabaka veren yerleşim yerleri arasında olduğunun, belirtildiği 05.04.2013 tarihli müze 

uzman raporu, öneri sit fişi, sit haritası, fotoğraflar ve eklerinin gönderildiği Ödemiş 

Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 10.04.2013 tarihli ve 253 sayılı yazısı ve ver ekleri 

kapsamında incelenerek değerlendirilmesi sonucunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca 2863 Sayılı 

Kanun kapsamında yapılan tespit çalışmaları sonucu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü’nün 06.03.2007 tarihli ve B.16.KVM.0.10.01.00/37342 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları 

ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.04.2011 tarihli ve B.16.KVM.0.11.01.00/ Genelgeler 3- 

69816 sayılı yazısı uyarınca, 5177 sayılı Kanunla değişik 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği 

Kurum görüşlerinin istenildiği İLGİ a-) İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğünün 15.05.2013 tasrihli ve 1669 sayılı (Kurum görüşlerinin gönderilmesi 

istemi konulu) yazısı ve ekindeki arkeolojik alanı gösterir 1/25000 ölçekli harita örneği, ilgi (a) 

yazı gereği kurum görüşlerinin iletildiği b-)Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel 

Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 03.06.2013 tarihli ve 2778 sayılı yazısı, c-) Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 28.05.2013 tarihli 26/7925 sayılı 

yazısı, d-) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 

27.05.2013 tarihli ve 5272 sayılı yazısı e-) Ödemiş Belediye Başkanlığının 11.06.2013 tarihli 

1929-4291 sayılı yazısı. f-) Ödemiş Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 05.06.2013 tarihli 393 

sayılı yazısı. g-) İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 12.06.2013 tarihli 10-17581 

sayılı yazısı). h-) Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü İzmir Şube Müdürlüğünün 

19.06.2013 tarihli ve 115525 sayılı yazısı. ı-) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 14.06.2013 tarihli ve 348620 sayılı yazısı., l-) Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı (Maden İşleri Genel Müdürlüğü)nün 21.06.2013 tarihli ve 49052 sayılı 

yazısı., m-) Kültür ve Turizm Bakanlığı (Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğü)nün 02.07.2013 

tarihli ve 128504 sayılı yazısı. n-) Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, İzmir 

Orman Bölge Müdürlüğü ,Bayındır Orman İşletme Müdürlüğünün 17.05.2013 tarihli ve 5133 

sayılı yazısı, o-) Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 19.09.2013 tarihli ve 09.10.2013 

tarihli ve 1229 sayı ile kayıtlı raporlar okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda;  

 İzmir İli, Ödemiş İlçesinde Ödemiş Müze Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte olan 

Küçük Menderes Havzasındaki Kültür varlıklarının tespit ve tescil çalışmaları kapsamında, 

Ödemiş İlçe merkezinin 3 km kadar güneybatısında, Üçeylül Mahallesi, Kumkuyu Mevkiinde, 

467 ada,18-19 ve 20 parsellerin üzerinde konumlanmış olan bir höyük tespit edilmiş olduğu, 
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Höyükten toplanan seramikler arasında, keskin karınlı, ağız kenarı dışa doğru kalınlaştırılmış 

çanak parçaları da bulunduğu, Hamurları kırmızı renkli bu parçaların Orta Tunç Çağı’na ait 

olduğu, Höyük, gerek boyutları ve gerekse sağladığı çanak çömlek malzemesi açısından Yukarı 

Küçük Menderes havzasının en önemli tabaka veren yerleşim yerleri arasında olduğunun, 

belirtildiği 05.04.2013 tarihli müze uzman raporu, öneri sit fişi, sit haritası, fotoğraflar ve ekleri 

kapsamında. incelenerek değerlendirilmesi sonucunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca tescili 

önerilen höyük kalıntılarının bulunduğu alanın tescillenmesi isteminin uygun olduğuna, 

(OLUMLU) 

- Ekli 1:5000 ölçekli L19-C-09-B numaralı kadastral haritada sit sınırlarının gösterildiği 

alanın I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tescilinin uygun olduğuna, haritanın ve sit fişinin 

onaylanmasının uygun olduğuna, (OLUMLU) 

- I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin 

KTVKYK’nun Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma Koşullarını belirleyen 05.11.1999 tarih ve 

658 (VEYA YÜRÜRLÜKTEKİ) sayılı ilke kararında I (Birinci) Derece Arkeolojik Sit alanlarına 

ilişkin belirlenmiş olan hükümlerinin geçerli olduğuna, ve bu hükümlere uyulması gerektiğine,  

- I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan taşınmazlara ilişkin geçiş 

dönemi yapılanma koşulu olarak KTVKYK’nun Arkeolojik Sitler Koruma ve Kullanma 

Koşullarını belirleyen 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararında I (Birinci) Derece Arkeolojik 

Sit alanlarına ilişkin hükümlerinin geçici yapılaşma koşulları olarak belirlenmesinin uygun 

olduğuna, 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA VE KULLANMA KOŞULLARI: 

1) I. Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanlarıdır.  

Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamayacağına, ancak;  

a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda 

değerlendirilmesine,  

b) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin 

devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam 

edilebileceğine,  

c) Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün 

alınabileceğine, 

d) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 

ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, 

e) Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, 

açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak 

yapılabileceğine, 

f) Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık 

mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,  

g) Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma 

kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,  

Bu Kararımız ile belirlenen arkeolojik sit için; 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım 

İmar Planının ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının ilgili idarece hazırlanarak 

değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesi gerektiğine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 10.10.2013-122 35.02/1221 

KARAR TARİHİ VE NO : 10.10.2013-2932 Toplantı Yeri 

 İZMİR 

İzmir ili, Bergama ilçesi Kapukaya köyü mülki hudutlarında, Kapıkaya Tepesinde 

bulunan “Kapıkaya Kybele Kutsal Alanın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan ve 6 ncı maddesinde açıklanan korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığı anlaşıldığından, 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve 

Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi kapsamında Kapıkaya Kybele 

Kutsal Alanına ilişkin tespit ve tescil çalışmalarının tamamlanarak hazırlanacak bilgi ve 

belgelerin Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine,” ilişkin İzmir II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunun 21.12.2012 tarihli ve 1661 sayılı kararı; Bergama Belediye Başkanlığı, 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Biriminin 31.10.2012 

tarihli ve 2249-10333 sayılı yazısı ve eki; Bergama Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik 

Müdürlüğü UNESCO Dünya Mirası ve Alan Yönetimi Biriminin 12.12.2012 tarihli ve 2596 sayılı 

yazısı Müdürlüğümüzün 17/04/2013 tarih ve 1355 sayılı yazısı; İzmir II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 04/07/2013 tarih ve 2211sayılı kurum görüşü 

yazısı ve eki; Bergama Kaymakamlığı Bergama Müze Müdürlüğünün 18.07.2013 tarihli 735 

sayılı yazısı ve ekleri; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 

Müdürlüğünün 16.07.2013 tarihli ve 7034 sayılı yazısı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 

İşletmeler Genel Müdürlüğünün 25.07.2013 tarihli ve 141607 sayılı yazısı; Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 25.07.2013 tarihli ve 

445320 sayılı yazısı; İzmir il Özel İdaresi Yapı İşleri ve İmar Daire Başkanlığının 04/09/2013 

tarihli ve 25153 sayılı yazısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel 

Müdürlüğünün 13.08,2013 tarihli ve 654171 sayılı yazısı ve ekleri; İzmir Valiliği Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğünün 05.08.2013 tarihli ve 21277 sayılı yazısı; Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 09.10.2013 tarihli ve 1244 sayılı rapor okundu ekleri ve işlem dosyası 

incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

İzmir ili, Bergama ilçesi Kapukaya köyü mülki hudutlarında Tescil Harici Orman 

Alanında bulunan ve ekli 1/5000 ölçekli kadastro paftasında sınırları gösterilen alanın “ Kapıkaya 

Kybele Kutsal Alanı” adı ile I. (Birinci) Derece ve III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tescil edilmesine;  
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İzmir ili, Bergama ilçesi Kapukaya köyü mülki hudutlarında Tescil Harici Orman Alanı 

ve 62 parsel numaralı taşınmazda bulunan ve ekli 1/5000 ölçekli kadastral pafta sınırları 

gösterilen alanın III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilmesine; 

İzmir ili, Bergama ilçesi Kapukaya köyünde bulunan, tapunun 62 nolu parselinde kayıtlı 

olan taşınmaz için tapu kütüğünün beyanlar hanesine; “Taşınmaz III.(Üçüncü) Derece Arkeolojik 

Sit sınırları içerisinde kalmaktadır.” kaydının konulması gerektiğine, 

Kararımız ile tescillenen Arkeolojik Sitlere ilişkin olarak Geçiş Dönemi Koruma Esasları 

ve Kullanma Koşullarının; 

I. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Sınırları içerisinde ;  

“- Bahse konu alanda herhangi bir amaçla yapılaşmaya gidilemez.  

- Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz. 

- Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları için 

Müze Müdürlüğünün ve varsa Kazı Başkanının görüşüyle talep; Koruma Bölge Kurulunda 

değerlendirilmeden herhangi bir uygulamaya gidilemez. 

- Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

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

- Ağaçlandırmaya gidilemez.” 

III. (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde : 

“- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarihli ve 658 

sayılı ilke kararı kapsamında Müze Müdürlüğünce gerçekleştirilerek sondaj kazıları sonucunda 

herhangi bir buluntuya rastlanılmaması halinde, ağaçlandırma vb. uygulamaların, Koruma Bölge 

Kurulundan izin alınması şartıyla gerçekleştirilmesi mümkündür. 

- Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

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

- Koruma amaçlı imar planı yürürlüğe girmeden alanda herhangi bir yapılaşmaya 

gidilemez.” olarak belirlenmesine,  

Kararımız eki 2 (iki) adet tescil fişinin onanmasına, 

Kararımız ile tescillenen I (Birinci) Derece Arkeolojik Sit ve III. (Üçüncü) Derece 

Arkeolojik Sitler için 2863 sayılı kanunun 17. maddesi gereği 1/5000 ölçekli koruma amaçlı 

nazım imar planının ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planının ilgili idarelerce hazırlanarak 

değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2013-72 Toplantı Yeri : AMASYA 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2013-1409 

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Çatalkaya (Gelgiras) Köyü, Köyüstü ( Aydoğdu ) Mevkiinde 

bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.06.2009 gün ve 

2174 sayılı kararı ile tescil edilen 1. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına 

yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 30.10.2013 gün 

ve 386 sayılı dosya inceleme raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu'nun 26.06.2009 gün ve 2174 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Çatalkaya( Gelgiras ) Köyü, Köyüstü ( Aydoğdu ) Mevkiinde 

bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26.06.2009 gün ve 

2174 sayılı kararı ile tescil edilen 1. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına 

yönelik olarak hazırlanan ve ekteki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 1. derece 

arkeolojik sit alanı sınırının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit 

alanı içinde kalan 743 nolu parsele tapu kayıtlarında 1. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair 

şerh konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 07.11.2013-70 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 07.11.2013-1377 

 

Samsun İli, Yakakent İlçesi, Pilavtepe Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.07.2008 gün ve 1738 sayılı kararı ile tescil edilen 

tümülüse ait 1. derece arkeolojik sit alanının bulunduğu 429 ada, 1 nolu parselde ifraz yapılmak 

istendiği, ifraz hattının arkeolojik sit alanına zarar vermemesi için arkeolojik sit alanı sınırına ait 

koordinat değerlerinin bildirilmesi talebine iliştin Sn. Necdet ARAT'ın tarihsiz dilekçesi, konuya 

ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.07.2008 gün ve 1738 

sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

04.11.2013 tarih ve 341 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Yakakent İlçesi, Pilavtepe Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 23.07.2008 gün ve 1738 sayılı kararı ile tescil edilen 

tümülüse ait 1. derece arkeolojik sit alanının bulunduğu 2182 nolu parselin kadastral durumunun 

kadastro yenilemesi sonucu değiştiği, 429 ada, 1 nolu parsel adını aldığı, aynı zamanda bu kurul 

kararı ile belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının tümülüsü tam olarak kapsamadığı 

anlaşıldığından, bu kurul kararı ile belirlenen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının iptal 

edilmesine, Yakakent İlçesi, Pilavtepe Mevkiinde bulunan, 429 ada, 1 nolu parsel içerisinde 

kalan, ekteki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen, tümülüsü kapsayan alanın 1. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ve bu sınıra ait koordinat değerlerinin geçerli 

olduğuna, tapu kayıtlarında 429 ada, 1 nolu parsele 1. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair 

şerh konulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2013-72 Toplantı Yeri : AMASYA 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2013-1405 

Amasya İli, Taşova İlçesi, Mercimek Köyü sınırlarında, Büyükalan Tepe Mevkii'nde, I. 

derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli antik yerleşim yeri ve tümülüsün çevresinde tespit edilen 

üç adet Roma nekropolünün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair rapor ve 

belgelerin gönderildiği Amasya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 28.12.2012 gün ve 

3138 sayılı, 14.06.2013 gün ve 1495 sayılı yazıları, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 01.04.2006 gün ve 657 sayılı kararı, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.09.2012 gün ve 577 sayılı kararı, kurum görüşlerinin 

iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün 22.08.2013 gün ve 133695 sayılı, Amasya İl Özel 

İdaresi'nin 16.09.2013 gün ve 7978 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü uzmanının 05.11.2013 gün ve 394 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri 

ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Taşova İlçesi, Mercimek Köyü sınırlarında, Büyükalan Tepe Mevkii'nde, 

01.04.2006 gün ve 657 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli antik yerleşim 

yeri ve tümülüsün yakın çevresinde tespit edilen üç adet Roma dönemi nekropol alanının 2863 

sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 

1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine; ayrıca bu nekropol alanlarının hemen yakınında yer alan ve 01.04.2006 gün ve 

657 sayılı kararla tescilli olan Büyükalan Tepe antik yerleşimi(B) ve tümülüsüne(A) ait iki adet I. 

derece arkeolojik sit alanı sınırlarının da sayısal ortama aktarılmasına yönelik kararımız ekindeki 

aynı 1/5000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırların ve belirtilen koordinatların uygun 

olduğuna, sit alanında kalan taşınmazların tapu kayıtlarına I. derece arkeolojik sit alanı olduğuna 

dair şerh konulmasına, 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma 

- Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün 

ve 658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre: 

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanıdır. 

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir. 

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları 

için Müze Müdürlüğü'nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir. 

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam 

edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya 

gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez. 

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak 

koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir. 

7 - Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve 

sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur. 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.11.2013-71 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 08.11.2013-1403 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Dodurga Köyü, Hırsızdere Mevkii, Türbe Tepe'de kaçak kazı 

yapılan alanda mezar odası açığa çıkmış bir tümülüs tespit edildiğine dair rapor ve fotoğrafların 

gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 09.04.2010 gün ve 936 sayılı 

yazısı, söz konusu tümülüsün I. derece arkeolojik sit olarak tesciline yönelik öneri sit sınır ve 

derecelerine ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

19.08.2013 gün ve 276 sayılı raporu, kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge 

Müdürlüğü'nün 22.08.2013 gün ve 133696 sayılı yazısı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Boyabat İlçesi, Dodurga Köyü, Hırsızdere Mevkii, 109 ada, 61, 66, 67, 68, 69, 

72 ,73 nolu parsellerde bulunan Türbe Tepe Tümülüsü'nün 3386 ve 5226 sayılı yasalar ile değişik 

2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının 

ekli 1/2.000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda 

kabul edilmesine, tümülüste kaçak kazı yaparak mezar odasına zarar verenler hakkında yasal 

kovuşturma açılmasına ve sonucundan bilgi verilmesine, kaçak kazı sonucu kısmen açığa çıkan 

dromoslu mezar odasının daha fazla tahrip olmadan arkeolojik verilerinin elde edilebilmesi için 

alanda bir an önce Müze Müdürlüğünce kurtarma kazıları yapılması gerektiğine, 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre: 

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanıdır. 

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir. 

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları 

için Müze Müdürlüğü'nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir. 

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam 

edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya 

gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez. 

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak 

koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir. 

7 - Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve 

sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur. 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 84 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 08.11.2013-71 Toplantı Yeri : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 08.11.2013-1387 

Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Türk Köyü, Çukur Mahallesi, 132 ada, 61, 62 parsellerde 

bulunan Ziraat Tepe Höyüğü'nün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine dair 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 04.10.2013 gün ve 

326 sayılı raporu, Ordu Valiliği Kadastro Müdürlüğü'nün 02.09.2013 gün ve 227 sayılı yazısı, 

kurum görüşlerinin iletildiği Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nün 19.08.2013 gün ve 130659 

sayılı, Ordu İl Özel İdaresi'nin 23.09.2013 gün ve 12719 sayılı yazıları okundu, ekleri ve ilgili 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ordu İli, Mesudiye İlçesi, Türk Köyü, Çukur Mahallesi, 132 ada, 61, 62 parsellerde 

bulunan Ziraat Tepe Höyüğü'nün 2863 sayılı yasa kapsamında I. derece arkeolojik sit alanı olarak 

tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/2.000 ölçekli kadastral haritada işaretlenen sınırlar ve 

belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma - 

Kullanma Şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 5.11.1999 gün ve 

658 sayılı ilke kararının I. Maddesine göre: 

1 - I. derece arkeolojik sit alanı, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen 

korunacak sit alanıdır. 

2 - Bu sit alanında kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez, imar planında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenmesi gerekir. 

3 - I. derece arkeolojik sit alanlarında bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı 

yapılamaz; ancak resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları 

için Müze Müdürlüğü'nün görüşüyle konu kurulda değerlendirilir. 

4 - Yeni tarımsal alanlar açılamaz; yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam 

edebilir. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yapılamaz; ağaçlandırmaya 

gidilemez, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5 - Taş, toprak, kum vb. alınamaz; kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılamaz; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülemez. 

6 - Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde kuruldan izin almak 

koşuluyla tevhit-ifraz yapılabilir. 

7 - Valilikçe üç yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planının hazırlanarak incelenmek ve 

sonuçlandırılmak üzere Koruma Bölge Kuruluna sunması zorunludur. 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Sayfa : 86 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2013-72 Toplantı Yeri : AMASYA 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2013-1414 

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Hayrettin Köyü, Nihoruz Mevkiinde bulunan, 223, 224, 225, 

226, 301, 552, 553 nolu parsellerde kalan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 13.06.2003 gün ve 678 sayılı kararı ile tescil edilen höyüğe ait 1. derece arkeolojik sit 

alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 30.10.2013 gün ve 392 sayılı dosya inceleme raporu, konuya ait Samsun 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 13.06.2003 gün ve 678 sayılı kararı okundu, 

ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Hayrettin Köyü, Nihoruz Mevkiinde bulunan, 223, 224, 225, 

226, 301, 552, 553 nolu parsellerde kalan, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 13.06.2003 gün ve 678 sayılı kararı ile tescil edilen höyüğe ait 1. derece arkeolojik sit 

alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik olarak hazırlanan ve ekteki 1/5000 ölçekli kadastral 

haritada sınırları çizilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırının ve koordinat değerlerinin uygun 

olduğuna, söz konusu 223, 224, 225, 226, 301, 552, 553 nolu parsellere 1. derece arkeolojik sit 

alanı olduğuna dair tapu kayıtlarına şerh konulması gerektiğine karar verildi. 
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Sayfa : 88 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2013-72 Toplantı Yeri : AMASYA 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2013-1415 

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Kayadüzü Köyü, Hanusa ve Köyönü Mevkiinde bulunan, 

1691,3470, 3471 nolu parseller ile kadastro harici alanda kalan, Samsun Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.04.2006 gün ve 651 sayılı kararı ile tescil edilen 

Kayadüzü II Nolu Höyük ve Nekropolüne ait 1. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama 

aktarılmasına yönelik Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 

30.10.2013 gün ve 393 sayılı dosya inceleme raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.06.2001 gün ve 201 sayılı kararı, Samsun Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.10.2005 gün ve 413 sayılı kararı, Samsun İdare 

Mahkemesi'nin 09.03.2006 gün ve 2006/434 sayılı kararı, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu'nun 01.04.2006 gün ve 651 sayılı, 23.06.2006 gün ve 792 sayılı kararları 

okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Kayadüzü Köyü, Hanusa ve Köyönü Mevkiinde bulunan, 

1691,3470, 3471 nolu parseller ile kadastro harici alanda kalan, Samsun Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 01.04.2006 gün ve 651 sayılı kararı ile tescil edilen 

Kayadüzü.II Nolu Höyük ve Nekropolüne ait 1. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama 

aktarılmasına yönelik olarak hazırlanan ve ekteki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 

1. derece arkeolojik sit alanı sınırının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna, söz konusu 

1691, 3470, 3471 nolu parsellere 1. derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair tapu kayıtlarına şerh 

konulması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2013-72 Toplantı Yeri : AMASYA 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2013-1413 

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yolüstü ve Ortaova Köyü, Pınarbaşı Mevkiinde bulunan, 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.12.2011 gün ve 144 sayılı kararı ile 

tescil edilen 1., 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 30.10.2013 gün ve 391 

sayılı dosya inceleme raporu, konuya ait Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 

15.12.2011 gün ve 144 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Yolüstü Köyü, Pınarbaşı Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.12.2011 gün ve 144 sayılı kararı ile tescil edilen 1., 2. 

ve 3. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik olarak hazırlanan ve 

ekteki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 1., 2. ve 3. derece arkeolojik sit alanı 

sınırlarının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna, buna göre; 

1. derece arkeolojik sit alalında kalan parseller: 1151,1583 

Hem 2. ve hem de 3. derece arkeolojik sit alanında kalan parseller: 234,235,241,242,243 

2. derece arkeolojik sit alanında kalan parseller: 1142,1143,1144,1145,1147,1148,1150 

3. derece arkeolojik sit alanında kalan parseller: 236,239,240,244,246,335,337,338 

olup, söz konusu arkeolojik sit alanı sınırları içinde kalan parsellere tapu kayıtlarında şerh 

konulması gerektiğine karar verildi. 



12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 91 

 

 

 10025/1-1 



Sayfa : 92 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2013-72 Toplantı Yeri : AMASYA 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2013-1412 

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Hayrettin Köyü, Derecik Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.06.2001 gün ve 199 sayılı kararı ile tescil edilen 

Derecik Höyüklerine ait 1. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik 

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 30.10.2013 gün ve 390 

sayılı dosya inceleme raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu'nun 10.06.2001 gün ve 199 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Amasya îli, Merzifon İlçesi, Hayrettin Köyü, Derecik Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür 

ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 10.06.2001 gün ve 199 sayılı kararı ile tescil edilen 

Derecik Höyüklerine ait 1. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik 

olarak hazırlanan ve ekteki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 1. derece arkeolojik 

sit alanı sınırının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna, söz konusu 1. derece arkeolojik sit 

alanı sınırları içinde kalan 104, 122, 123, 125, 128, 129, 132, 133, 134, 135 nolu parsellere, 1. 

derece arkeolojik sit alanı olduğuna dair tapu kayıtlarında şerh konulması gerektiğine karar 

verildi. 
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Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2013-72 Toplantı Yeri : AMASYA 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2013-1411 

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Balgöze Köyü, Çaldibi Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.12.2011 gün ve 145 sayılı kararı ile tescil edilen 3. 

derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Samsun Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 30.10.2013 gün ve 389 sayılı dosya inceleme 

raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 15.12.2011 gün ve 

145 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Balgöze Köyü, Çaldibi Mevkiinde bulunan, Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.12.2011 gün ve 145 sayılı kararı ile tescil edilen 3. 

derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik olarak hazırlanan ve ekteki 

1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 3. derece arkeolojik sit alanı sınırının ve 

koordinat değerlerinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 96 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 09.11.2013-72 Toplantı Yeri : AMASYA 

Karar Tarihi ve No : 09.11.2013-1410 

 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Kayadüzü Köyü, Örenardı Mevkiinde bulunan, Samsun 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.02.2011 gün ve 3010 sayılı kararı ile 

tescil edilen 1. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik Samsun Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 30.10.2013 gün ve 388 sayılı dosya 

inceleme raporu, konuya ait Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 

18.02.2011 gün ve 3010 sayılı kararı okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Amasya İli, Merzifon İlçesi, Kayadüzü Köyü, Örenardı Mevkiinde bulunan, Samsun 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 18.02.2011 gün ve 3010 sayılı kararı ile 

tescil edilen 1. derece arkeolojik sit alanının sayısal ortama aktarılmasına yönelik olarak 

hazırlanan ve ekteki 1/5000 ölçekli kadastral haritada sınırları çizilen 1. derece arkeolojik sit alanı 

sınırının ve koordinat değerlerinin uygun olduğuna, 1. derece arkeolojik sit alanı içinde kalan 882, 

883, 884 nolu parsellere tapu kayıtlarında 1. derece arkeolojik sit alanı olduklarına dair şerh 

konulmasına karar verildi. 
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Sayfa : 98 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No. : 23.10.2013/67 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No. : 23.10.2013/2120 ANTALYA 

 

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kozağacı ve Duraliler Köyünde çalışmalarına başlanan 

Çağman Göleti ve sulama projesi kapsamında yapımı planlanan sulama hattı ve ENH 

güzergahının Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde 

yapılan incelemesi sırasında Duraliler Mahallesi Ortabayır Tepesi mevkiinde tespit edilen kültür 

varlıklarının bulunduğu alanının tescil edilmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07.10.2013 tarihli raporu, Antalya Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 11.10.2013 tarih ve 3736 sayılı yazısı, Antalya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 22.10.2013 tarih ve 1276 sayılı 

raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Kozağacı Köyünde çalışmalarına başlanan Çağman Göleti ve 

sulama projesi kapsamında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarının yerinde yaptığı incelemeler sonucu tespiti yapılan Duraliler Köyü sınırları içerisinde 

Orta Bayır Tepesinin bulunduğu alanda yer alan Türkmen Mezarlığı ile sınır yazıtının bulunduğu 

alanının 2863 sayılı yasanın 3. ve 6. maddeleri uyarınca kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada 

sınırları belirlendiği şekilde I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit alanı içinde 

Koruma Yüksek Kurulunun arkeolojik sit alanlarına ilişkin ilke kararlarının geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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Sayfa : 100 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No. : 23.10.2013/67 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No. : 23.10.2013/2131 ANTALYA 

 

Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Gülköy Köyü, Fadıllı Yaylası civarında Isparta Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde inceleme sonucu tespit edilen antik yerleşim alanının tescili ve 

kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına ilişkin Isparta Valiliğinin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 

25.09.2013 tarih ve 4124 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Gülköy Köyü, Fadıllı Yaylası civarında Isparta Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde inceleme sonucu tespit edilen antik yerleşim alanının 2863 

sayılı yasanın 3. ve 6. maddeleri uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 

sit alanı sınırlarının kararımız eki 1/25000 ölçekli paftada gösterildiği şekliyle belirlenmesine, sit 

alanı içerisinde Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının geçerli olduğuna, 

Ayrıca tespit edilen kaçak kazı çukurlarının Isparta Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılabileceğine, tekrar kaçak kazı yapılmasının önlenmesi amacıyla mahalli kolluk 

kuvvetlerince gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine ve kaçak kazılara ilişkin yapan ve 

yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Yasaya muhalefetten Cumhuriyet Başsavcılığına suç 

duyurusunda bulunulduğu Isparta Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün yazısından 

anlaşıldığından tekrar suç duyurusunda bulunulmasına gerek görülmediğine karar verildi. 
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Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No. : 22.10.2013/66 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No. : 22.10.2013/2077 ANTALYA 

 

Antalya İli, Merkez ilçe, Üçoluk Köyü sınırları içerisinde olduğu belirtilerek Antalya 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.11.2000 tarih 4788 sayılı kararıyla tescil 

edilen İkizce-Palamut Beli mevkiinde yer alan Nekropol ve Antik Yerleşim Alanı I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanının Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Hisarçandır Köyü sınırlarında yer aldığının 

tespit edildiği ve sit alanı sınırlarının koordinatsız olmasından dolayı sınırların güncellenerek 

koordinatlandırılmasına ilişkin Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 21.10.2013 tarihli inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Antalya ili, Konyaaltı İlçesi sınırlarında yer alan Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Kurulunun 30.11.2000 tarih 4788 sayılı kararıyla tescil edilen İkizce-Palamut Beli 

mevkiinde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının koordinatlandırılarak 

güncellenmesine yönelik Antalya Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde 

yapılan inceleme sonucu Kurulumuza sunulan bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde; 

Antalya İli, Konyaaltı ilçesinde yer alan Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulunun 30.11.2000 tarih 4788 sayılı kararı ile tescil edilen I.Derece Arkeolojik Sit Alanının 

Harita Mühendisi bulunmaması sebebiyle karar eki 1/25000 ölçekli haritada sehven arkeolojik 

kalıntıların farklı bir bölgede gösterildiğinin anlaşıldığına, 

Antalya İli, Konyaaltı ilçesi, Hisarçandır ve Üçoluk Köyleri sınırlarında Antalya Koruma 

Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemelerde tespit edilen arkeolojik 

kalıntıların alandaki mevcut yayılımları dikkate alınarak, 2863 sayılı yasanın 3.ve 6. Maddeleri 

uyarınca I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının yeniden düzenlendiği kararımız eki 1/25000 

ölçekli haritanın uygun bulunduğuna (Olumlu), 

Bu bağlamda; kararımız eki haritada I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde kalan 

taşınmazlara “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin verilmesine, sit alanı 

sınırları dışında kalan taşınmazlarda sit alanı şerhinin kaldırılması gerektiğine, 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları içerisinde Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarının 

geçerli olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 104 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No. : 22.10.2013/66 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No. : 22.10.2013/2091 ANTALYA 

 

Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Dumluca Mevkiinde bulunan pithos ve çevresinde yapılan 

incelemelerde tespit edilen kalıntıların tesciline ilişkin, Burdur Valiliği, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 29.04.2013 tarih ve 1330 sayılı yazısı, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulunun 03.06.2013 tarih ve 1760 sayılı kararı, alanda Kibyra Antik Kenti kazı ekibi ve Burdur 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kurtarma kazısına ilişkin, Burdur Valiliği, İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 11.09.2013 tarih ve 2736 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Burdur İli, Gölhisar İlçesi, Dumluca Mevkiinde bulunan pithos ve çevresinde yapılan 

incelemelerde tespit edilen kalıntıların tescili talebine yönelik alınan Kurulumuzun 03.06.2013 

tarih ve 1760 sayılı kararı doğrultusunda alanda, Kibyra Antik Kenti kazı ekibi ve Burdur Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kurtarma kazısı sonucu elde edilen veriler doğrultusunda antik 

yerleşim alanının 1/25000 ölçekli haritada sınırları belirlendiği şekilde 2863 sayılı yasanın 3.ve 6. 

Maddeleri uyarınca I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin uygun bulunduğuna (Olumlu), 

Sit alanında Koruma Yüksek Kurulu ilke kararlarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 106 RESMÎ GAZETE 12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No. : 22.10.2013/66 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No. : 22.10.2013/2097 ANTALYA 

 

Burdur İli, Merkez İlçe, Düğer Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Antalya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.05.1991 tarih ve 1110 sayılı kararı ile tescil edilerek 

sınırları belirlenen I, II ve III Nolu Tümülüslerin gösterildiği sit paftasının sayısallaştırılarak 

güncellenmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 10.10.2013 tarihli rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Burdur İli, Merkez İlçe, Düğer Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Antalya Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.05.1991 tarih ve 1110 sayılı kararı ile tescil edilerek 

I.derece arkeolojik sit alanı olarak sınırları belirlenen I, II ve III Nolu Tümülüslerin gösterildiği sit 

paftasının, bu alanlarda yapılacak her türlü uygulamaların hassas ve sağlıklı olarak 

yürütülebilmesi amacıyla sayısallaştırılarak güncellendiği kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın 

uygun bulunduğuna (olumlu), 

Arkeolojik sit alanlarında Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararlarının geçerli olduğuna 

karar verildi. 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/40661 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Eğitim Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Cumhuriyet Üniversitesi Döner 

Sermaye İşletme Müdürlüğü 
İl/İlçe Sivas/Merkez 

Adresi 
Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama 

ve Araştırma Hastanesi Kampüs 
Tel-Faks 

0346 258 00 00-2115/              

0346 258 00 31 

Posta Kodu 58140 E-Mail 
 

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

Adı/Unvanı Yıldırım Asansör Sanayi Bekir Yıldırım  

Adresi 
Sait Paşa Cad. Gonca Apt. Alt. No: 25/A 

Sivas 
 

T.C. Kimlik No. 69949031810  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9540026369  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
79002  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

veya esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10095/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/32272 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı İl/İlçe Yenikent-Sincan/Ankara 

Adresi 
11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı 

Yenikent/Sincan/Ankara 
Tel-Faks 312-277 34 55-277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 
PEGASUS Savunma Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi 
İsmail Turgut 

Adresi 

Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar 

Bulvarı Tepe Prime İş Merkezi No: 266 

A Blok No: 32 Çankaya/Ankara 

Mustafa Kemal Mahallesi 

Dumlupınar Bulvarı Tepe Prime İş 

Merkezi No: 266 A Blok No: 32 

Çankaya/Ankara 

T.C. Kimlik No.  24794221090 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
723 026 4590  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
178944  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/4308 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Milli Savunma Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı İl/İlçe Yenikent-Sincan/Ankara 

Adresi 
11’inci Ana İkmal Merkezi K.lığı 

Yenikent/Sincan/Ankara 
Tel-Faks 312-277 34 55-277 55 68 

Posta Kodu 06930 E-Mail  

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

Adı/Unvanı 

TELEMAR Grup Elektronik Elektrik 

İnşaat Makine Nakliye Danışmanlık 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 

Gökhan Kocabaş 

Adresi 

Melih Gökçek Bulvarı Emine İş Merkezi 

No: 18/122 İvedik Ostim 

Yenimahalle/Ankara 

Kardelen Mahallesi 2040 Sokak 

No: 20/26 Yenimahalle/Ankara 

T.C. Kimlik No.  24566107966 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
837 054 1029  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
307092  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN 

DÜZELTME İLANI 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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12 Aralık 2013 – Sayı : 28849 RESMÎ GAZETE Sayfa : 119 

 

 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

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

 10115/2/1-1 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

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

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

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

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

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

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

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   50 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’a, Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ’ın

Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere
— Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

YÖNETMELİKLER
— Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin

Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve Ödenmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında
Yönetmelik 

— Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği
— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü

Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Dicle Üniversitesi Asbeste Bağlı Hastalıklar ve Mezotelyoma Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/55)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/58)
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/59)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/31)
— İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime

Bildirilmesi (BDS 265) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 9
— Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ

(VI-103.1)

KURUL KARARI
— 1 Mülki İdare Amirinin, Birinci Sınıf Mülki İdare Amirliğine Yükseltilmesi Hakkında

Karar

NOT: 11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de, Maddelerin ve
Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik;
2. mükerrer Resmî Gazete’de, Maddelerin ve Karışımların Fiziko-Kimyasal,
Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test
Yöntemleri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri




