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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

Karar Sayısı : 2014/6400
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

kapsamında Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine
dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014 tarihli
ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                    Ö. ÇELİK                                           F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   T. YILDIZ                                      N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                 F. IŞIK
                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

18 Haziran 2014
ÇARŞAMBA

Sayı : 29034



21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 ‒ (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin

Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en

az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı otuz olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6401

Ekli “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun

Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi

Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar”ın yürür-

lüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 2/5/2014 tarihli ve 2034 sayılı yazısı üzerine, 17/7/2004

tarihli ve 5233 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                                    Ö. ÇELİK                                           F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı V.           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                                   T. YILDIZ                                      N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                   Dışişleri Bakanı V.                               Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                                 F. IŞIK

                                                          Sağlık Bakanı                       Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
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TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELEDEN DOĞAN ZARARLARIN KARŞILANMASI
HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ İLE 28/12/2005 TARİHLİ

VE 5442 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE
YAPILAN BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMA

SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR KARAR

Süre uzatımı
MADDE 1 ‒ (1) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 1 inci,

3 üncü ve 4 üncü maddeleri kapsamına giren eylemler veya terörle mücadele kapsamında
yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin,
17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması
Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ile 28/12/2005 tarihli ve 5442 sayılı Kanunun geçici
1 inci maddesine dayanarak yaptıkları başvuruların sonuçlandırılma süresi, 24/6/2013 tarihli
ve 2013/5034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılan sürenin bitiminden itibaren bir yıl uza-
tılmıştır.

Yürürlük
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6429
Atatürk Uluslararası Barış Ödülü kapsamında verilecek ödül miktarının belirlenmesine

ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 14/5/2014 tarihli ve 713
sayılı yazısı üzerine, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görev-
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine göre, Bakanlar  Kurulu'nca
2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL
                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI
    Recep Tayyip ERDOĞAN
                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER
           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK
                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                        F. IŞIK
  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK
                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU
                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN
                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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2/6/2014 TARİHLİ VE 2014/6429 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ 

KARAR

MADDE 1 ‒ Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda, dünya barışına,

uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere, Devlet

ödülü niteliğinde Atatürk Uluslararası Barış Ödülü kapsamında verilecek ödül miktarı,

28/1/2013 tarihli ve 2013/4283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Atatürk

Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre 250.000 Türk Lirası olarak

belirlenmiştir.

MADDE 2 ‒ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Karar hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun

bağlı olduğu Bakan yürütür.

—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6453

Artvin İlinde tesis edilecek İskale Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin yapımı

amacıyla ekli listede bulundukları yer ile parsel numaraları belirtilen taşınmazların tapuda

Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması; anılan

Bakanlığın 21/5/2014 tarihli ve 14991 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-

nununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                        F. IŞIK

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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—— • ——
Karar Sayısı : 2014/6457

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)

sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal-

varlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;

Maliye Bakanlığının 5/6/2014 tarihli ve 8975 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin

Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

16/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   L. ELVAN                                   C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                         Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                    T.C.

         BAŞBAKANLIK                                                                        17 Haziran 2014

       69471265-305-4814

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Haziran 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gide-

cek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasvip-

lerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                      Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                   Başbakan

—————

                       T.C.

    CUMHURBAŞKANLIĞI                                                              17 Haziran 2014

     68244839-140.03-147-319

BAŞBAKANLIĞA

           İLGİ : 17/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4814 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Haziran 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gide-

cek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii

Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

           Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                           Abdullah GÜL

                                                                                                      CUMHURBAŞKANI
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ATAMA KARARI

Karar Sayısı : 2014/6423

Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet üyeliklerine ekli listede adları belirtilen kişilerin

atanması; 5/5/2007 tarihli ve 5653 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca

2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                               B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                  A. İSLAM                             M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı               Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı        Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı      Çevre ve Şehircilik Bakanı                     Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                        F. IŞIK

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                      E. ALA                                     C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Karar Sayısı : 2014/6459

Ekli “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin

Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının

6/6/2014 tarihli ve 82208 sayılı yazısı üzerine, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin 36 ncı ve 38 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/6/2014 tarihinde

kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                       Abdullah GÜL

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                               A. BABACAN                                B. ATALAY                                       E. İŞLER

           Başbakan Yardımcısı                  Başbakan Yardımcısı                    Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                 B. BOZDAĞ                                 A. İSLAM                               M. ÇAVUŞOĞLU                                    F. IŞIK

                Adalet Bakanı              Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı         Avrupa Birliği Bakanı             Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                     F. ÇELİK                                    İ. GÜLLÜCE                              A. DAVUTOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı    Çevre ve Şehircilik Bakanı                      Dışişleri Bakanı                                 Ekonomi Bakanı

                    T. YILDIZ                                    A. Ç. KILIÇ                                   M. M. EKER                                     H. YAZICI

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Gençlik ve Spor Bakanı        Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı       Gümrük ve Ticaret Bakanı

                   L. ELVAN                                  C. YILMAZ                                    Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

              İçişleri Bakanı V.                        Kalkınma Bakanı                    Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              L. ELVAN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Başbakanlık (Diyanet İşleri Başkanlığı)’tan:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Diyanet

İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Yarışma sınavı: Halen cami görevlisi olarak veya bir üst görevde çalışmakta olan

veya daha önce bu görevleri yapmış olup Başkanlık teşkilatında çalışanlardan cami görevliliği

münhal kadrolarına naklen atanmak üzere müracaat edenler için yapılacak sınavı,”

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

şekilde değiştirilmiştir.

“d) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları, sonuçların ilân tarihinden

itibaren üç yıl süre ile geçerlidir.”

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

ğiştirilmiştir.

“(3) Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavları, Başkanlıkça yapılacaksa Başkanlık,

müftülükçe yapılacaksa ilgili müftülük tarafından sınav başvuru süresinin bitiminden önce on

beş gün süre ile Başkanlık internet  sayfasında ilan edilir. Resmî tatiller ile cumartesi ve pazar

günleri on beş günlük ilân süresinden sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek

üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Cami görevliliği için yapılacak yarışma sınavlarına müracaatlar, her ayın son Salı

günü mesai bitiminde sona erer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğiştirilmiştir.

“(2) İl ve ilçelerde münhal bulunan kadrolar için açılacak sınavlar il müftülüğü sınav

kurulunca yapılır. 25/10/2011 tarihli ve 28095 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerince (A) grubu ca-

miler ile üniversite kampüslerindeki camilerde münhal bulunan cami görevliliği kadroları için

açılacak sınavlar Başkanlıkça da yapılabilir. İl müftülüğü sınav kurulu, valilik onayı ile il müf-

tüsü, müftü yardımcısı veya ilçe müftüsünün başkanlığında il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri,

eğitim görevlileri ve vaizlerin katılımıyla başkan dahil üç asıl iki yedek üyeden oluşur ve de-

vamlılık arz eder. Sınav yoğunluğu dikkate alınarak aynı usulde birden fazla sınav kurulu oluş-

turulabilir. Sınav yeri ilanda belirtilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yü-

rürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kal-

dırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının başına “Yarışma

sınavı hariç” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki

madde eklenmiştir.

“Cami görevliliğine naklen atama

MADDE 18/A – (1) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalar şu esaslara

göre yapılır:

a) Cami görevliliği münhal kadrolarına müracaat edenlerin naklen atamalarında bu Yö-

netmeliğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde;

MBSTS puanının yüzde kırkı, EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formundan alınan

puanın yüzde kırkı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan puanın

yüzde yirmisinden oluşan toplam puan esas alınır.

b) Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atama yapılabilmesi için bu Yönetme-

liğin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alınması

esastır. Ancak EK-1 (A) Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu ile EK-1 (B) Müktesep/Nitelik

Değerlendirme Formundan ayrı ayrı en az 70 puan şartı aranmaz.

c) Cami görevliliği münhal kadrolarına, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 (C)

Nakil Değerlendirme Formundan en yüksek puan alandan başlanarak atama yapılır. Bu puanın

eşit olması halinde sırasıyla MBSTS puanı yüksek olana, görev yılı fazla olana, hafız olana ve

öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilir.

ç) (D) grubu camilerde bulunan münhal kadrolara tek müracaat olması halinde bu mad-

de hükümlerine bağlı kalınmaksızın sadece MBSTS puanı esas alınarak naklen atama yapıla-

bilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1  ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanlığının bağlı olduğu

Bakan yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

26/10/2011 28096

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

7/2/2014 28907
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

SÜRELİ YAYIN KURULUŞLARINCA DÜZENLENEN PROMOSYON

UYGULAMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen pro-

mosyon uygulamalarının usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen veya süreli

yayın kuruluşları tarafından düzenlenmese bile süreli yayınla doğrudan ya da dolaylı olarak

ilişkilendirilen promosyon uygulamalarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korun-

ması Hakkında Kanunun 53 üncü ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Promosyon uygulaması: Bir mal veya hizmetin süreli yayınlarla doğrudan veya do-

laylı olarak ilişkilendirilerek verilmesini,

b) Süreli yayın: Belli aralıklarla basılı olarak yayımlanan veya elektronik ortamda in-

dirilebilen gazete, dergi gibi eserleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Promosyon uygulamasının konusu

MADDE 5 – (1) Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen ve her ne amaç ve şekilde

olursa olsun, bilet, kupon, iştirak numarası, oyun, çekiliş ve benzeri yollarla süreli yayın dışında

ikinci bir mal veya hizmetin verilmesinin taahhüt edildiği veya verildiği promosyon uygula-

malarında;

a) Kitap, dergi, ansiklopedi,

b) Harita, atlas, yerküre,

c) Bayrak, afiş, poster,

ç) Ajanda, takvim,

d) Kağıt ortamında basılı bulmaca,

e) Satranç takımı,

f) Sinema, tiyatro, müze, konser, opera, bale, sergi, festival ve sportif faaliyetlere ilişkin

bilet,
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g) Kültür turu,

ğ) Yurtiçi veya yurtdışında ifa edilmesi öngörülen yabancı dil eğitimi,

h) Kitap, dergi, ansiklopedi, belgesel, film, tiyatro, müzik, konser, opera ve baleye iliş-

kin CD, DVD, Blu-Ray ve benzeri optik disk,

dışında herhangi bir mal veya hizmet verilemez.

(2) Süreli yayında yer alan reklamın parçası olan, süreli yayını bir defadan fazla almayı

gerektirmeyen, süreli yayının fiyatını arttırmayan ve tek kullanımlık olarak verilen ürünler pro-

mosyon uygulaması olarak değerlendirilmez.

Promosyon uygulamasının süresi

MADDE 6 – (1) Süreli yayının birden fazla sayıda satın alınmasını gerektiren ve belirli

bir zamana yayılan promosyon uygulamalarının süresi; günlük süreli yayınlarda yetmiş beş

günü, haftalık süreli yayınlarda on sekiz haftayı, daha uzun süreli yayınlarda ise on iki ayı ge-

çemez.

(2) Yönetmeliğin diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, süreli yayınlara abone olun-

ması durumunda promosyon olarak verilen ürünün 5 inci maddede sayılan ürünlerle sınırlı ol-

ması ve anında tüketicilere teslim edilmesi şartıyla birinci fıkrada belirtilen süreler uygulanmaz.

Tüketicinin süreli yayın aboneliğini feshetmesi halinde, promosyon olarak verilen ürünün iadesi

istenemez.

(3) Kupon biriktirilerek yapılan promosyon uygulamalarında, son kuponun yayımlan-

masından sonra toplam kupon sayısının en az yüzde onu kadar yedek kupon yayımlanması zo-

runludur.

Promosyon uygulamasının reklamları

MADDE 7 – (1) Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına ait reklamlarında

uygulamaya konu olan mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin

programını ilan etmesi zorunludur.

(2) Süreli yayın kuruluşunun, promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmetin

teslim yerlerine ilişkin bilgiyi ilgili süreli yayında ilan etmesi zorunludur.

Promosyon uygulamasında teslim ve ifa

MADDE 8 – (1) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmetin teslim ve ifa-

sının, promosyon uygulamasının bitiminden itibaren kırk beş gün içinde ilgili süreli yayın ku-

ruluşu tarafından yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Malın teslimi veya hizmetin ifası ile ilgili olarak tüketiciden herhangi bir bedel talep

edilemez.

Diğer hususlar

MADDE 9 – (1) Promosyon uygulaması süresince, süreli yayının satış fiyatı, ikinci

ürün olarak verilmesi taahhüt edilen mal veya hizmetin yol açtığı maliyet artışı nedeniyle art-

tırılamaz. Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet bedelinin tamamının veya bir

bölümünün tüketici tarafından karşılanması istenemez.
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(2) Promosyon uygulamasına konu olan mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölü-

nerek yapılamaz ve bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı parçaları da ayrı bir pro-

mosyon konusu hâline getirilemez.

(3) Promosyon uygulamalarında ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal

veya hizmete ilişkin işlemler bağımsız bir promosyon uygulaması olarak kabul edilir.

(4) Dağıtıldığı illerin nüfusunun toplamı, ülke nüfusunun en az yüzde yetmişini oluş-

turan süreli yayınların ülke genelinde dağıtıldığı kabul edilir. Elektronik ortamda indirilebilen

süreli yayınlar aracılığıyla gerçekleştirilen promosyon uygulamalarının ülke genelinde düzen-

lendiği kabul edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan

ve devam eden promosyon uygulamaları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

—— • ——
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ

KURSU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eği-

tim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci

fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendi ve (b) bendinin (6) numaralı alt bendi yürürlükten

kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümleri Millî Eğitim Bakanı tarafından yürütülür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

29/5/2013 28661

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı

1- 20/6/2013 28683

2- 4/3/2014 28931
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE
YETERLİK SINAVLARI İLE UZMANLIĞA ATAMA, YETİŞTİRİLME,

GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama,
Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin adı “RADYO
VE TELEVİZYON ÜST KURULU UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü  maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televiz-

yonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 43 üncü ve geçici 2 nci maddeleri
ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 40 ıncı ve ek 41 inci mad-
delerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“e) YDS: ÖSYM  tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç)  ve (d) bent-

leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Üniversitelerin en az dört yıllık öğrenim veren fakülte ve yüksek okullar ile denkliği

yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki eğitim kurumlarının; hukuk, siyasal bilgiler, ik-
tisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat ile iletişim fakültelerinden veya fakültelerin
Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, psikoloji, tarih, matematik ve istatistik bölümleri ile elektrik-
elektronik, elektronik, bilgisayar, yazılım, elektronik ve haberleşme mühendisliğinden mezun
olmak,”

“ç) Üst Kurul tarafından ilanda belirtilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından yapılan
YDS’den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve
uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak,”

“d) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldur-
mamış olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“d) YDS belgesi veya YDS belgesine sahip olmayanlar için yabancı dil yeterliği bakı-
mından YDS’ye denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgenin aslı veya
bilgisayar çıktısının noterce veya Üst Kurulca onaylı örneği,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Sınava hazırlık çalışmaları ve giriş sınavına çağrı
MADDE 8 – (1) Giriş sınavı hazırlık çalışmaları Daire Başkanlığınca yürütülür. Daire

Başkanlığı, başvuru için öngörülen süre içerisinde yapılan müracaatları inceleyerek adaylarda
aranan şartların mevcut olup olmadığını tespit eder. Aranılan nitelikleri taşıyan adaylardan,
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KPSS’den Üst Kurul tarafından sınav ilanında belirtilen puan türlerinden en yüksek puanı alan
adaydan başlamak üzere yapılan sıralamada, atama yapılacak uzman yardımcısı kadro sayısının
dört katına kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanır. Alanlar itibariyle son sıradaki aday-
larla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına katılabilir.

(2) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların ad-soyadları ve KPSS puanları ile
sınavın yapılacağı yere ve zamana ilişkin bilgileri Üst Kurulun resmi internet sayfasında ve
ilan panolarında sınav tarihinden en az bir hafta önce ilan edilir. Ayrıca, bu bilgiler elektronik
posta ve/veya kısa mesaj yoluyla adaylara iletilir. Bunun dışında herhangi bir bildirim  yapılmaz
ve ilanının Üst Kurulun resmi internet sayfasında yayımlandığı tarihte bildirim yapılmış sayı-
lır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
“(1) Giriş Sınav Komisyonu; Üst Kurul Başkanı veya Üst Kurul Başkan Vekilinin baş-

kanlığında; Üst Kurul üyeleri, başkan yardımcıları, birim amirleri, daire başkan yardımcıları
ve Üst Kurul uzmanları arasından Üst Kurul tarafından belirlenecek beş kişiden oluşur. Asil
üyelerin herhangi bir nedenle sınav komisyonuna katılamamaları halinde, tespit sırasına göre
komisyon çalışmalarına katılmak üzere ayrıca iki yedek üye belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 11 – (1) Üst Kurulda istihdam edilecek uzman yardımcıları, kadro ve ihtiyaç

durumuna göre Üst Kurulca uygun görülecek tarihlerde bu Yönetmelikte belirlenen esaslar
çerçevesinde yapılacak sözlü sınav ile mesleğe alınırlar.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 – (1) Sözlü sınav, Giriş Sınav Komisyonunun yönetimi ve denetiminde

yapılır. Sınav esnasında kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanında resmi makamlarca veril-
miş ve geçerliliği kabul edilebilen bir kimlik belgesi bulundurmayan adaylar sınava alınmaz.

(2) Sözlü sınav, adayların;
a) Üst Kurulun faaliyet alanındaki giriş sınavı duyurusunda belirtilen konulara ilişkin

bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği, 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 değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
(3) Adaylar, komisyon tarafından, ikinci fıkranın (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde

yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili her hangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerin-
den verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesi
ve son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
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MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

“Tez konusunun ve tez danışmanının belirlenmesi
MADDE 19 – (1) Uzman yardımcıları; Üst Kurulda aylıksız izin ile toplamı üç ayı

aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet
süresini tamamlamalarına müteakip, birim amirlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda; Üst
Kurulun görevleri, hedefleri, stratejileri ve faaliyet alanındaki gelişmeler paralelinde iki adet
tez konusu önerisi hazırlar. Tez önerisinde, tez konusu olacak çalışmanın amacı, önemi, yön-
temi, varsayımları, bilgi toplama araçları, muhtemel kaynakçası, çalışma planı varsa ekleri
hakkında bilgiler verilir. Birimlerce tercih sırasına göre Daire Başkanlığına bildirilen tez ko-
nuları, son bildirim tarihinden itibaren bir hafta içinde Üst Kurul Başkanının onayına sunulur.
Üst Kurul Başkanı, tez konularını bir hafta içinde onaylar veya geri gönderir. Tez konularının
geri gönderilmesi halinde birim amirleri, tez konularını bir hafta içerisinde Üst Kurul Başka-
nının önerileri doğrultusunda yeniden belirleyerek onaya sunulmasını sağlar. Bu şekilde belir-
lenen tez konuları uzman yardımcılarına tebliğ edilmek üzere Daire Başkanlığınca birimlere
bildirilir.

(2) Tez konusu, belirlendikten üç ay içinde, uzman yardımcısının talebi ve tez danış-
manının önerisi doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere aynı usulle değiştirilebilir.

(3) Tez konusu ile birlikte, uzman yardımcılarına tez hazırlama sürecinde rehberlik et-
mek ve gerekli yönlendirmelerde bulunmak, ayrıca tezin bilimsel tez yazım kurallarına ve se-
çilen konunun niteliğine uygunluğunu temin etmek maksadıyla Üst Kurul Başkanının onayı
ile birer tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanlarının, 21 inci maddede belirtilen unvanlarda
olmaları ve 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen nitelikleri taşımaları
şarttır.

(4) Üçüncü fıkra kapsamında belirlenecek tez danışmanları; uzman yardımcısı ile gi-
derilmesi mümkün görülmeyen bilimsel ya da kişisel fikir ayrılığı içinde olması, hastalık veya
uzun süreli şehir dışı veya yurtdışı görevinin bulunması, iş yükünün fazla olması veya emekli
olması gibi durumlarda; uzman yardımcısının talebi, danışmanın uygun görüşü ve Daire Baş-
kanlığının gerekçeli önerisi üzerine Üst Kurul Başkanınca bir defaya mahsus olmak üzere de-
ğiştirilebilir. Ancak tez savunmasında, tezi hakkında düzeltme kararı verilen uzman yardımcı-
ları, zorunlu haller dışında danışman değişikliği talebinde bulunamazlar.

(5) Gerekli görülmesi halinde, uzman yardımcılarına tez hazırlamaya başlamadan önce
Daire Başkanlığının koordinasyonunda uzmanlık tezi yazım kılavuzu ve tez hazırlama süre-
cinde dikkat edilecek hususlara ilişkin eğitim verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna aşağı-
daki cümle eklenmiş,  aynı maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.
“Oniki aylık sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık izni ve refakat izni
süreleri dikkate alınmaz.”

“(4) Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları için altı
ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.”

“(5) Geçerli mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tezini teslim etmeyen uzman
yardımcıları, bu unvanlarını kaybederek, Üst Kurulda durumlarına uygun memur unvanlı kad-
rolara atanırlar.”
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MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tez Değerlendirme Komisyonları ile Yeterlilik Sınav Komisyonları, Üst Kurul Başkanı, Üst Kurul

Başkan Vekili veya Üst Kurul üyelerinin herhangi birinin başkanlığında; uzman yardımcısının

bağlı olduğu birim amiri ile başkan yardımcıları, birim amirleri, daire başkan yardımcıları ve

Üst Kurul uzmanları arasından belirlenecek beş asil ve aynı düzeyde belirlenecek iki yedek

üyeden oluşur.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) Tez Değerlendirme Komisyonu tarafından tezin ve savunmanın başarılı bulunması

ancak bazı maddi düzeltmelerin yapılmasının talep edilmesi halinde uzman yardımcısına iki

ayı geçmemek üzere süre verilir. Verilen sürenin bitimine müteakip bir ay içinde komisyon

talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığını değerlendirir. Komisyonun talep edilen dü-

zeltmelerin yapılmadığını tespit etmesi halinde tez başarısız sayılır.”

“(4) Bir başkasının çalışmalarından kısmi veya tamamıyla iktibas edilen, referans ve-

rilmeden alıntı yapılan ve/veya içerik ve sonuçları açısından tekrarlanan tezler Tez Değerlen-

dirme Komisyonunca başarısız kabul edilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Tez savunmasında başarılı bulunan uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamda

üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, Üst Kurulda fiilen en az üç yıl çalışmak

kaydıyla yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Yeterlilik sınavında başarılı bulunan uzman yardımcıları, yardım-

cılık döneminde alınmış olması kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliliği

bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi,

yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmeleri halinde Üst Kurul uzmanlı-

ğına atanırlar. ”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar, ikinci defa hazırla-

dıkları tezleri kabul edilmeyenler, yabancı dil yeterlik şartını yerine getirmeyenler ile ikinci

sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı

dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Üst Ku-

rulda meslek personeli dışındaki durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/6/2011 27966

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

8/10/2011 28078
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:
HAVA TRAFİK HİZMETLERİ İLE BAĞLANTILI EMNİYET OLAYLARININ

RAPOR EDİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK 
(SHY 65-02)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk hava sahası ile havalimanlarında uçuş

emniyetini etkileyen, hava trafik yönetim hizmetleri emniyet performansıyla bağlantılı her
türlü hava olayının rapor edilmesi, değerlendirilerek muhtemel risk alanlarının belirlenmesi,
olayların tekrarının önlenmesi, emniyet artırıcı gerekli tedbirlerin alınması ve Türk hava sahası
dışında Türk tescilli hava araçlarının karşılaştığı hava olaylarının raporlanması, değerlendiril-
mesi ve emniyet artırıcı gerekli önlemlerin alınması için yapılacak olan çalışmalar ile olayları
raporlamanın, rapor eden kişiye herhangi bir suçlama veya sorumluluk yüklemeyeceğine ve
gönüllü raporlamanın teşvikine ilişkin hususları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk hava sahası içerisinde hava seyrüsefer kontrol

hizmeti sağlayan kuruluşları, hava trafik hizmetleri ile bağlantılı sivil hava araçlarını, sivil ATS
hizmeti sağlanan sivil veya askeri hava araçlarını, askeri ATS üniteleri tarafından hizmet sağ-
lanan sivil hava araçlarını, Türk hava sahası dışında Türk tescilli hava araçlarını ve yabancı
tescilli uçak işleten Türk havayolu işletmecilerini ve bu hizmetlerle ilgili kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 
a) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö-

revleri Hakkında Kanunun 4 üncü ve 22 nci maddeleri ile 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı
Türk Sivil Havacılık Kanununun 41 inci ve 46 ncı maddelerine dayanılarak,

b) EUROCONTROL Teşkilatı tarafından yayımlanan ESARR-2 Hava Trafik Yönetimi
Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesi düzenlemesine ve 20
Ekim 2010 tarihli ve 996/2010 sayılı Avrupa Komisyonu Tüzüğüne paralel olarak,

hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ACAS: Havada çarpışmayı önleyici, ikincil gözetim radarı transponder sinyallerine

dayanan ve hava aracında yer alan bir sistemi,
b) ACAS raporu: Hava araçlarının ACAS tavsiyesine uygun olarak yaptığı manevra

sonrasında, ilgili ATS ünitesine hava aracı kaptanı tarafından yapılan raporlama ve/veya bilgi-
lendirmeyi,

c) AIRPROX: Hava araçlarının yakın geçmesini göstermek için hava trafik olayında
kullanılan kod kelimeyi,

ç) Asgari ayırma değerinin ihlali: Hava araçları arasında tavsiye edilmiş ayırma değe-
rinin muhafaza edilmemiş olması durumunu,

d) ATC: Hava trafik kontrol hizmetini,
e) ATM: Hava trafik yönetimini,
f) ATS: Hava trafik hizmetlerini,
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g) ATS birimleri: Saha, yaklaşma ya da meydan kontrol merkezi anlamlarında kullanılan
genel bir terimi, 

ğ) ATS hava sahaları: Sınırları belirlenmiş, alfabetik olarak düzenlenmiş operasyon ku-
ralları ile hava trafik hizmetlerinin tanımlandığı hava sahalarını,

h) ATS hizmet personeli: Hava trafik hizmetlerini sağlamakla görevli personeli,
ı) ATS koridor ağı: ATS yollarının bütününü, 
i) Bakanlık: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,
j) Ciddi hava olayları: Kaza riski olmamakla birlikte hava aracı operasyonlarıyla bağ-

lantılı olarak hava araçları veya manialarla yakın geçme olarak ortaya çıkan, emniyet tedbir-
lerinin garanti altına alınamadığı olayları,

k) Çok ciddi hava olayları: Eldeki mevcut bilgi ve belgelerle kaza riski taşıdığı tespit
edilen olayları,

l) DHMİ: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünü,
m) Doğrudan etki: Olayın meydana gelmesinde ATS kaynaklı en az bir olayın direkt

olarak etken olduğu kararına varılmasını, 
n) Dolaylı etki: Olayın meydana gelmesinde ATS kaynaklı bir olay direkt olarak etken

olmadığı halde, potansiyel riski arttıran veya hava aracının karşılaştığı olaya dolaylı olarak ne-
den olan ATS kaynaklı en az bir olayın varlığını,

o) Emniyet üzerinde etkisi belirlenemeyen olaylar: Elde yeterli bilgi ve belgenin olma-
ması nedeniyle emniyet üzerinde potansiyel etkisi belirlenemeyen olayları, 

ö) ESARR-2: Hava trafik yönetimi bağlantılı emniyet olaylarının rapor edilmesi ve de-
ğerlendirilmesine dair düzenlemeyi,

p) EUROCONTROL Teşkilatı: Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatını,
r) FIR: Uçuş bilgi bölgesini,
s) GAT: ICAO usul ve kurallarına göre düzenlenen tüm uçuşları,
ş) Geliş: Alçalış zirvesinden, pist terk edişe ya da pist üzerinde tamamen durana kadar

olan safhayı,
t) Genel havacılık operasyonu: Ticari bir hava taşımacılığı operasyonu ya da havacılık

iş operasyonları dışında kalan hava aracı operasyonunu,
u) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,
ü) Gizlilik: Gerektiğinde hava olayını rapor eden kişi ve hava olayı ile ilgili üçüncü şa-

hısların kimliğini ortaya çıkarabilecek her türlü şahsi ve teknik detayların gizli tutularak deşifre
olmasının engellenmesini, 

v) Hava aracı tipi: Hava araçlarının uygun ICAO hava aracı tanıtıcısı ile ya da ICAO
tanıtıcılarının mevcut olmadığı yerlerde açık lisanla tanımlanmasını,

y) Hava aracının ATC müsaadesi dışına çıkması: Bir hava aracının kontrolü sağlayan
ATC ünitesinin veya hava trafik hizmetlerinin tanımladığı özel koşullara uymaması durumunu,

z) Hava sahası yapısı: Hava trafiğinin özel kullanımı için hava sahasının yapısını,
aa) Hava sahasına izinsiz giriş: Uygun otorite veya üniteden ön izin alınarak girilmesi

gerekli bir hava sahasına izin alınmadan girilmesini,
bb) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı: Hava seyrüsefer hizmetlerini sağlamaktan so-

rumlu kuruluşları,
cc) Hava trafik hizmet üniteleri: Hava trafik hizmeti, hava trafik akışı, hava sahası yö-

netimi hizmet üniteleri ve bu ünitelere destek amacıyla iletişim, gözlem ve seyrüsefer alt yapısı
sağlamaktan sorumlu üniteleri,

çç) Hava trafik hizmetleri üzerinde muhtemel bir etkisi olmayan olaylar: Hava trafik
hizmetlerinin emniyetli olarak sağlanması üzerinde etkisi olmayan kayıpları ve arızaları,
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dd) Hava trafik hizmetleri sistem güvenliğinin sağlanamaması: Yangın, duman, taşkın,
bomba tehdidi, patlama ya da sabotaj gibi öngörülemeyen bir büyük tehlike nedeniyle ATS
hizmetlerinin sağlanamaması ya da kesintiye uğramasını, 

ee) Hava trafik hizmetlerinin emniyetli olarak en alt düzeyde sağlanması: Hava trafik
hizmetlerinin en alt düzeyde sağlandığı, ancak muhtemel bir risk düzeyinin belirlenemediği
olayları,

ff) Hava trafik hizmetlerinin emniyetli olarak sağlanmasının tümüyle kaybı: Hava trafik
hizmetlerinin sağlanmasının herhangi bir safhada tümüyle kaybolmasını,

gg) Hava trafik hizmetlerinin emniyetli olarak sağlanmasının ciddi düzeyde kaybı: Hava
aracı operasyonları üzerinde, belirli bir zaman dilimi içinde potansiyel olarak olumsuz etkisi
olan olaylar veya Hava trafik hizmetlerinin, ani gelişen durumlar nedeniyle sağlanamamasını,

ğğ) Hava trafik hizmetlerinin emniyetli olarak sağlanmasının kısmi düzeyde kaybı: Ha-
va trafik hizmetlerinin sağlanmasında karşılaşılan beklenmedik ve kısmi kayıpları,

hh) Hava trafik hizmetlerinin sağlanamaması: Hava trafik hizmet sistemlerinin, hava
trafiğinin emniyetini etkileyecek şekilde, kullanılamaz, performanslarının yetersiz veya kesintili
olması sonucunda meydana gelen olayı,

ıı) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatını,
ii) Kalkış: Kalkış koşusunun başlamasından tırmanış zirvesine kadar olan safhayı,
jj) Meydan kontrol hizmeti: Meydan trafiği için hava trafik kontrol hizmetini,
kk) Olay: Kaza ile sonuçlanmayan ancak uçuş emniyetini etkileyen veya etkileme ih-

timali bulunan, hava aracı ve kullanılmakta olan hava seyrüsefer sisteminde yaşanan bir kesinti,
eksiklik veya bozukluk ile hava aracının operasyonu ve hava trafik yönetim hizmetlerinin sağ-
lanması ile ilgili tüm olayları ve olağandışı durumları,

ll) Önemli hava olayları: Çok ciddi veya ciddi olaylara yol açabileceği varsayılan ancak,
durumun telafi edilebileceği olayları,

mm) Radar kontrol hizmeti: Radardan alınan bilgilerin hava trafik kontrol hizmetinin
sağlanmasında direkt olarak kullanıldığını belirtmekte kullanılan terimi,

nn) Saha kontrol hizmeti: Kontrollü bölgelerdeki kontrollü uçuşlar için sağlanan hava
trafik kontrol hizmetini,

oo) Sektorizasyon: Trafiğin devri amacıyla önceden belirlenmiş ölçütler esas alınarak
hava sahasının yatay ve dikey olarak bölünmesini,

öö) SSR: İkincil gözetleme radarını,
pp) Taksi: Park yerinden kalkış koşusuna başlayana kadar olan kalkış taksi ve geliş

taksi kavramlarını içine alan safhayı,
rr) Tehlikeli saha: İçerisindeki faaliyetlerin hava aracının uçuşuna belirli zamanlarda

tehlike teşkil edebilecek şekilde olduğu, boyutları tanımlı hava sahasını,
ss) Uçuş Kuralları:
1) Aletli uçuş kuralları: Aletli meteorolojik şartlar altında düzenlenen uçuşların bağlı

olduğu kurallar bütününü,
2) Görerek uçuş kuralları: Görerek uçuş şartları altında düzenlenen uçuşların bağlı ol-

duğu kurallar bütününü,
şş) Üçüncü şahıslar: Bir hava aracı kazasından veya olayından uçuş ekibi ve yolcular

haricinde etkilenen kişileri,
tt) Yaklaşma kontrol hizmeti: Kalkan ve inen kontrollü uçuşlar için ATC hizmetini,
uu) Yasak saha: İçerisinde hava araçlarının uçuşunun yasaklandığı, boyutları tanımlı

hava sahasını, 
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Hava Olayının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi, İnceleme ve Değerlendirme

Sonuçlarının Paylaşımı ve Geri Bildirim

Uygulama
MADDE 5 – (1) Türk hava sahası ile bütün havalimanlarında sivil havacılık emniyeti

ile ilgili olayların tüm açıklığıyla rapor edilmesi, gerçek veya potansiyel olarak havacılık ve
hava trafik hizmetlerinin sağlanmasında emniyeti tehdit eden ve bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan Ek-A’da sınıflandırılmış uçuş emniyeti ve hava trafik hizmetleri ile bağlantılı tüm hava
olaylarının rapor edilmesi ve değerlendirilmesi zorunludur. 

(2) Sivil havacılık operasyonlarında görev alan şahısların şahit oldukları hava olayla-
rıyla ilgili yapacakları gönüllü raporlamalar teşvik edilir ve değerlendirmeye alınır.

Olayların rapor edilmesi 
MADDE 6 – (1) Hava trafik kontrolörleri, pilotlar, havacılık işletmeleri, ATS hizmet

ünitelerinde çalışan diğer personel ve hava trafik teknik alt yapısının tesisi, tadilatı, bakım ve
onarımını yapan personel ile seyrüsefer sistemlerinin uçuş kontrolü ile görevli personeli tara-
fından, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-A’da belirtilen tanımlara uyan tüm olayların rapor
edilmesi zorunludur.

(2) Pilotların uçuş esnasında frekanstan veya inişi müteakip telefon vasıtasıyla ATC
ünitelerine ya da sivil havacılık işletmelerine ilettikleri sözlü raporlar da, yazılı raporlar gibi
işlem görür. 

(3) Ayrıca, üçüncü kişiler tarafından bu Yönetmelik kapsamında rapor edilen tüm hava
olayları da aynı işlemi görür.

(4) Bir hava olayına ait rapor, ilgili şahıs veya birimlerce, en geç yetmiş iki saat içeri-
sinde ve en seri araçlarla Genel Müdürlüğe, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısının ATC birimleri
veya bu amaçla tespit edilecek temas noktalarına iletilir. 

(5) Türk hava sahası dışında, Türk tescilli hava araçları veya Türk işletmecilerinin ve
uçucu personelin, yabancı ülke hava sahalarında karşılaştığı hava olayları en geç yetmiş iki
saat içerisinde Genel Müdürlüğe rapor edilir.

(6) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcının tüm ilgili ATS Ünitelerinden  meydana gelen
hava trafik olayları ile ilgili bilgi ve belge talep edilmesi halinde belgeler Genel Müdürlüğe
iletilir.

(7) Hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı tarafından hava sahası kullanıcılarını, diğer ku-
rumları, diğer ülke havacılık otoritelerini ilgilendiren olaylar ön değerlendirme raporuyla bir-
likte Genel Müdürlüğe iletilir. Çok ciddi ve ciddi olduğu tespit edilen hava trafik olaylarına
ilişkin bilgi ve belgeler olay tarihi itibariyle en geç on dört gün içerisinde Genel Müdürlüğe
iletilir. 

Bilgi ve belgelerin temini
MADDE 7 – (1) Raporu veren veya alan kişi ve kuruluşlar, rapor verme veya hava tra-

fik yönetim hizmet üniteleri tarafından raporun alınması işlemlerinin yanı sıra, olayın müteakip
soruşturma ve incelenmesine kaynak teşkil edebilecek her türlü bilgi ve belgenin temin ve mu-
hafazasından ve bu bilgi ve belgeleri ilgili usuller çerçevesinde hava seyrüsefer hizmet sağla-
yıcısının belirteceği temas noktalarına, ayrıca talep edilmesi durumunda Genel Müdürlüğe
ulaştırılmasından sorumludur.

Sorumluluk 
MADDE 8 – (1) Sivil havacılık işletmeleri, ATS hizmet üniteleri, hava trafik kontro-

lörleri, pilotlar veya üçüncü şahıslar, karışmış oldukları veya tanık oldukları gerçekleşmiş olay-
lar ile uçuş emniyetine potansiyel tehlike teşkil edebileceği veya hava trafik yönetim hizmet-
lerinde emniyet kabiliyetini azaltabileceği düşünülen tüm olayların Genel Müdürlüğe ve Hava
Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısına rapor edilmesinden sorumludur.
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Hava trafik olay rapor formu
MADDE 9 – (1) Hava olaylarıyla ilgili raporların sunulması ve kabul edilmesinde Tür-

kiye Havacılık Bilgi Yayınları’nın Hava Trafik Olayları başlıklı ENR 1.14 bölümünde yer alan
ICAO hava trafik olay rapor formu modeli (Form No: SHGM-HSS/2005-001) ve Türk Silahlı
Kuvvetleri birimleri tarafından kullanılan Hava Trafik Olay Formatı formu kullanılır.

Askeri ATS üniteleri ve uçuş ekipleri tarafından olayların bildirilmesi
MADDE 10 – (1) Askeri ATS üniteleri, sivil hava araçlarının karıştığı olayları yürür-

lükteki mevzuatlarına göre en kısa sürede Genel Müdürlüğe bildirir.
(2) Askeri hava araçlarının uçuş ekipleri sivil ATS ünitelerinin yol açtığı hava olaylarını

yürürlükteki mevzuatlarına uygun olarak Genel Müdürlüğe ve Hava Seyrüsefer Hizmet Sağ-
layıcısına bildirir.

(3) Askeri ATS Üniteleri tarafından hizmet verilen sivil hava araçlarının karıştığı hava
olayları ilgili askeri birimler tarafından yürürlükteki mevzuatlarına göre incelenerek, değer-
lendirme sonuçları tüm bilgi ve belgeleriyle birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir.

(4) Genel Müdürlük gerektiğinde ivedi inceleme ve değerlendirme amacıyla sesli ve
görüntülü kayıt örnekleri ve ilgili diğer belgelerin gönderilmesi için Hava Kuvvetleri Komu-
tanlığı Değerlendirme Denetleme Başkanlığına önce telefonla daha sonra resmi yazı ile baş-
vurur.

Kayıtların saklanması ve devreye verilmesi
MADDE 11 – (1) Olayların soruşturma ve incelenmesine kaynak teşkil edecek tüm

bilgi ve belgeler ilgili ATC ünitesi tarafından, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısına ilişkin mev-
zuatta belirlenmiş yöntemlere uygun olarak, ikinci bir bildirime kadar kayıt altına alınır. 

(2) Meydana gelen hava olayıyla ilgili kayıt, bilgi ve belgeler başka bir kurum ya da
kuruluşa veya üçüncü kişilere Genel Müdürlüğün onayı olmadıkça verilemez. 

(3) Konu hakkında olay sonuçlanıncaya kadar sözlü ve yazılı açıklama yapılamaz. İlgili
tüm bilgiler ve kayıtlar, olay sonuçlandırılana kadar muhafaza altında tutulur, Genel Müdürlü-
ğün onayı ile tekrar devreye verilebilir.

(4) Meydana gelen hava olayının ve ilgili tüm kayıtların tekrar devreye verilebileceğine
ilişkin Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayı-
cıya düzenli aralıklarla geri bildirim yapılır.

Hava trafik olaylarının incelenmesi
MADDE 12 – (1) Türk hava sahasında meydana gelen hava olayları, Hava Seyrüsefer

Hizmet Sağlayıcı tarafından ilgili ATC birimi veya merkezde görevlendirilen hava trafik kontrol
personelinden oluşturulan en az üç kişilik komisyon tarafından incelenerek değerlendirilir. Bu
amaçla uluslararası kullanımı bulunan rapor, kayıt ve risk değerlendirme yazılım ve donanım-
ları da kullanılır. 

(2) Komisyon olayın niteliğine uygun uzmanlık ve yeterliliğe sahip sivil ve askeri per-
sonelden oluşturulur. Genel Müdürlüğün gerek görmesi veya hava seyrüsefer hizmet sağlayıcısı
tarafından talep edilmesi halinde, Genel Müdürlükten ve diğer ilgili kamu/özel sektörden de
yeterli tecrübe ve uzmanlığa sahip personel komisyona katılır.

(3) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı tarafından değerlendirme sonuçlarına göre;
kendi hizmet alanı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması sağlanır.

(4) Komisyon tarafından olayın inceleme ve değerlendirilmesinin tamamlanmasını
müteakip ön inceleme ve değerlendirme raporu en geç on gün içerisinde Hava Seyrüsefer Hiz-
met Sağlayıcısı tarafından Genel Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük tarafından gerekli gö-
rülmesi halinde söz konusu olay ilgili mevzuatlar çerçevesinde komisyon marifetiyle yeniden
değerlendirilir.
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(5) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı tarafından, inceleme ve değerlendirmesi ta-
mamlanarak sonuçlandırılmış hava olayları ICAO ve/veya EUROCONTROL Teşkilatı tara-
fından yayımlanmış olan risk derecesi tablolarına göre sınıflandırılarak bir sonraki yılın Mart
ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. İnceleme süreci devam edenler sonuçlandırıl-
dığında ilgili yılın istatistiklerine yansıtılır.

Hava trafik hizmetleri emniyet geliştirme platformu
MADDE 13 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcısı tarafından hava trafik ve uçuş

emniyetinin sürekli olarak geliştirilmesini teminen bir Emniyet Geliştirme Platformu kurulur.
Hizmet sağlayıcısı merkez ve havalimanlarının ATC ünitelerinin temsilcileri ile hava yolu iş-
letmelerinin emniyet, operasyon veya performans birimlerinin temsilcileri bu platformu oluş-
turur. Ayrıca, Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenecek havalimanlarının Hava Trafik Kontrol
Üniteleri kendi emniyet platformlarını oluşturur.

(2) Gerektiğinde askeri hizmet sağlayıcı, uçuş eğitim organizasyonları, meteoroloji hiz-
met sağlayıcı ve sektörün diğer paydaşları çalışmalara katılır.

(3) Hizmet sağlayıcı merkezi tarafından yılda en az iki defa düzenlenecek platforma
Genel Müdürlük temsilcisi de katılır. Havalimanlarında oluşturulacak platform yılda en az üç
defa toplanır. 

(4) Bu platformlar tarafından, olay sonuçları, hava olaylarının tekrarını önlemeye yö-
nelik alınacak tedbirler, hava trafik ve uçucu personelin işbirliğinin geliştirilmesi, emniyete
yönelik tavsiye ve önerilerinin değerlendirilmesi ve benzeri çalışmalar yapılır. 

(5) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı platform çalışmalarının özet raporlar şeklinde
tanzim edilerek kayıt altına alınmasını sağlar.

Tavsiye ve izleme kurulu
MADDE 14 – (1) Hava trafik hizmetleri ve bağlantılı konuların değerlendirilmesi, em-

niyet kültürünün en üst düzeyde muhafazası için bireysel ve kurumsal uygulamalar ve düzen-
lemelerin tespiti amacıyla, havacılık sektöründe yer alan kuruluşların katılımıyla Tavsiye ve
İzleme Kurulu oluşturulur.

(2) Genel Müdürlük bu kurulun yıl içerisinde dört ayı geçmeyen aralıklarla toplanmasını
sağlar. Genel Müdürlük tarafından bu süre dikkate alınmadan ilave toplantılar düzenlenir.

Tavsiye ve izleme kurulunun yapısı 
MADDE 15 – (1) Tavsiye ve İzleme Kurulu, çalışmalarında bağımsız olup kanunlarla

açıkça verilmiş bir yetkiye dayanılmadıkça Kurulun çalışmalarına müdahale edilemez. 
(2) Söz konusu kurul Genel Müdürlük temsilcisinin başkanlığında aşağıda yer alan tem-

silcilerden oluşur: 
a) Sivil hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı temsilcisi.
b) Askeri hava seyrüsefer hizmet sağlayıcı temsilcisi (Gerektiğinde ilgili Kuvvet Ko-

mutanlıkları temsilcisi).
c) Hava trafik eğitimi veren üniversite temsilcisi.
ç) Pilot, hava trafik kontrolörleri, havayolları ve hava trafik emniyetiyle ilgili dernek

ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri.
(3) İkinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan kurum ve kuruluşlar, Genel Mü-

dürlüğe bir asıl ve iki yedek üye ismi bildirir. Kurum ve kuruluşlar, kurulun çalışmalarına isim-
leri onaylanan en fazla iki temsilci ile katılabilirler. Kurul sekretaryası Genel Müdürlük tara-
fından yürütülür.

(4) Gerekli görmesi halinde Genel Müdürlük, ikinci fıkrada yer alanlar dışında, konu-
sunda uzman kişi ya da kuruluş temsilcilerini de gözlemci olarak kurul çalışmalarına davet
edebilir.
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Tavsiye ve izleme kurulunun görevleri
MADDE 16 – (1) Kurul, sektörel düzenleme veya mevzuat değişikliği gerektiren ko-

nuları ve hava olaylarının tekrarının önlenmesine yönelik genel yaklaşımı, alınması gerekli
tedbirleri belirler. 

(2) Kurul tarafından tespit edilip Genel Müdürlük tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara
bildirilen alınması gerekli tedbirler ve uygulanması gerekli yaptırımlar, ivedilikle yerine geti-
rilerek sonucu Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük düzeltici uygulamaların da izlen-
mesinden sorumludur.

(3) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı ve Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yıllık
özet raporlar da Tavsiye ve İzleme Kurulunda ele alınır.

(4) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan nihai rapor Genel Müdürün onayının ardın-
dan ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Olayların araştırılması ve değerlendirilmesi 
MADDE 17 – (1) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı tarafından incelenerek değerlen-

dirilen olayların sonuç raporunda; olayın uçuş emniyeti ve hava trafik hizmetlerinin emniyetli
biçimde sağlanması üzerindeki etkileri belirlenir, çözüm önerileri tespit edilir ve kuruluşun
hizmet alanına giren her konuda gerekli tedbirler alınır. 

(2) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı tarafından belirlenecek havalimanlarında uygun
görülmesi halinde; emniyet üzerinde etkisi olmayan ve etkisi belirlenemeyen olay kategori-
sindeki olaylar incelenerek, sonuçları ilgili taraflarla paylaşılır. Gerek havalimanlarının ilgili
birimleri gerekse olayın diğer tarafları benzer olayların tekrarına yönelik her türlü tedbiri alır. 

(3) Havalimanları yukarıda belirtilen olayların sonuçlarını ve çok ciddi, ciddi ve önemli
olay kategorisinde değerlendirilen olayların tüm bilgi, belge ve kayıtları en geç yedi gün içe-
risinde hava seyrüsefer hizmet sağlayıcının merkez birimine iletir.

(4) Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı çok ciddi ve ciddi olay kategorisinde değerlen-
dirilen olayların ön inceleme değerlendirme raporlarını tamamlanmasını müteakip en geç yedi
iş günü içinde daha önce gönderilmiş bilgi ve belgelere ek olarak gönderilmesi gerekli görülen
tüm bilgi ve belgeleri ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderir.

(5) Genel Müdürlük inceleme ve değerlendirme mekanizmasının etkinliğine yönelik
gerekli gözetim ve denetim faaliyetlerini yürütür. Bu amaçla görevlendirilen personele çalış-
maları sırasında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli işbirliği sağlanmak zorun-
dadır.

(6) Genel Müdürlük, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-B’deki sınıflandırmaya uygun
şekilde hazırlanan yıllık özet raporlarını ilgili uluslararası kuruluşlara bildirir.

(7) Türk hava sahası dışında, Türk tescilli hava araçları veya Türk işletmecilerinin ve
uçucu personelin, yabancı ülke hava sahalarında karşılaştığı hava olayları Genel Müdürlük ta-
rafından incelenip değerlendirilerek, tekrarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağ-
lanır.

(8) Uluslararası kuruluşlar, diğer ülkelerin sivil havacılık kuruluşları, hava yolu işlet-
meleri veya uçuş ekiplerince olayların sonuçlarına yönelik olarak yeniden değerlendirmeyi ge-
rektirecek bir talep bulunması ve talebin Genel Müdürlük tarafından uygun bulunması duru-
munda, hava olayı Genel Müdürlük ve ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan bir komisyon
tarafından yeniden incelenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Teknik düzenlemeler
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan ve istisnai özellik arz eden teknik ko-

nular ile bu Yönetmelikte belirtilen konularda ICAO ve EUROCONTROL Teşkilatı tarafından
yapılan değişikliklere ilişkin düzenlemeler Genel Müdürlük tarafından yapılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 
MADDE 20 – (1) 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hava

Trafik Yönetim Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olayların Rapor Edilmesi ve Değerlendiril-
mesine Dair Yönetmelik (SHY 65-02) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

EK – A 
Rapor Edilmesi Zorunlu ATS Bağlantılı Olaylar

Bu ek; rapor edilmesi ve değerlendirilmesi zorunlu ATS bağlantılı hava olayları ile kayıt
altına alınacak olayların temelinde yer alan bilgileri içermektedir.

A-1 Rapor edilecek ve sonuçlandırılacak ATS bağlantılı hava olayları:
A-1.1 Yakın geçme: Pozisyonları itibari ile birbirlerine çok yakın oldukları değerlen-

dirilen hava araçları, diğer araçlar, insan ya da manialar;
a) Asgari ayırma değerinin ihlali, 
b) Yetersiz ayırma,
c) Manialarla yakın geçme,
ç) Kaçındırma gerektiren pist ihlalleri, 
olarak sınıflandırılır.
A-1.2 Potansiyel çarpışma veya yakın geçme: Herhangi bir çarpışma veya yakın geç-

me ile sonuçlanmayan, ancak potansiyel olarak bir çarpışma veya yakın geçmeye neden ola-
bileceği değerlendirilen olaylar;

a) Kaçındırma hareketi gerektirmeyen pist ihlalleri,
b) Hava araçlarının izinsiz pist ihlalleri,
c) Hava aracının ATC müsaadesi dışına çıkması, 
ç) Hava aracının uygulanması gereken ATS usul ve düzenlemelerine uymaması,
1. Hava aracının yayınlanmış usul ve düzenlemeler ile ATS yöntemlerine uymaması,
2. Hava sahası ihlali,
3. Taşınması ve çalıştırılması zorunlu hava aracı ekipman ve uygulamalarına riayet edil-

memesi, 
olarak sınıflandırılır.
A-1.3 ATS bağlantılı diğer olaylar:
Hava trafik yönetimi hizmetlerinin sağlanamaması
1. Hava trafik hizmetlerinin sağlanamaması, 
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2. Hava sahası yönetim hizmetlerinin sağlanamaması, 
3. Hava trafik akış idaresi hizmetlerinin sağlanamaması,
olarak sınıflandırılır. 
A-1.3.1 ATS bağlantılı diğer olaylar ile ilgili örnekler aşağıda belirtilmiştir:
1. Hava trafik kontrol, ATIS, meteoroloji hizmetleri, seyrüsefer veritabanı, haritalar,

grafikler, chart ve manuellerde yanlış, yetersiz ya da yanıltıcı bilgi verilmesi,
2. Belirlenen mania müsaadelerinin daha altında bir ayırma sağlanması,
3. Basınç referans bilgisinin yanlış verilmesi,
4. Önemli mesajların yanlış gönderilmesi, alınması veya açıklanması, 
5. Asgari ayırma değerlerinin ihlali,
6. Hava sahasının izinsiz ihlali,
7. Radyo haberleşmesine kanunsuz girişimde bulunulması, 
8. Hava seyrüsefer hizmetlerinin yer ve uydu sistemlerinde yaşanan arızalar, 
9. Meydan altyapısındaki önemli eksiklikler,
10. Meydan hareket sahasının hava aracı, araç, hayvan veya yabancı maddeler tarafın-

dan tehlike yaratacak şekilde ihlal edilmesi,
11. Meydan hareket sahası üzerindeki maniaların tehlike yaratacak şekilde yanlış veya

yetersiz işaretlenmesi, 
12. Meydan ışıklandırmasının arızalanması, bozulması veya olmaması. 
A-2 Olaylarla ilgili toplanması ve muhafazası zorunlu bilgiler
A-2.1 Aşağıdaki listede yer alan bilgiler, kaza veya olayın türüne bağlı olarak toplanarak

kayıt altına alınacaktır. 
a) Olay ile ilgili hava aracı sayısı,
b) Olay ile ilgili araç sayısı,
c) Olay ile ilgili kişi sayısı,
ç) Olay ile ilgili hayvan sayısı,
d) ATS ünitesi/üniteleri, 
e) Olay tarihi,  
f) Üçüncü kişilerin sayısı.
A-2.2 Olay ile ilgili hava araçlarına ve hava trafik hizmetine ilişkin kayıt altına alınacak

bilgiler 
a) Hava aracı tipi,
b) Uçuş tipi (Ticari Hava Taşımacılığı/Genel uçuş operasyonları), 
c) Operasyon Tipi (Genel Hava Trafiği/Operasyonel Hava Trafiği), 
ç) Hava Trafik hizmetinin düzeyi, 
d) Hava Trafik hizmet türü, 
e) Hava sahası ve sınıfı, 
f) Diğer hava sahaları (Tahditli/yasak/tehlikeli), 
g) Rapor tipi (AIRPROX, ACAS raporu vb.),
ğ) Gözetim uyarı sistem ikazları (ACAS),
h) Sesli ve görüntülü ortam kayıtları, 
ı) Yazılı kayıtlar,
i) Yazılı olmak kaydıyla; bireysel rapor, görüş veya birim görüşleri. 
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A-3 Değerlendirme sonuçları: 

A-3.1 Olayların değerlendirmeleri, olayların oluş sıklığını da içerecektir.

A-3.2 Olayların araştırma/değerlendirmeleri, ATS sistemlerinin yer elementlerinden

kaynaklanan hata düzeylerini belirlemelidir.

Bu düzeyler;

-Doğrudan,

-Dolaylı,

-ATS katkısı olmayan şeklinde sınıflandırılmalıdır.

A-3.3 Olay değerlendirmeleri; olayların meydana geliş aşamalarını, nedenlerini ve çö-

züm önerilerini içerecek ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamaya yardımcı olacak şekilde

yapılacaktır.

A-3.3.1 Olayların sonuçlarıyla ilgili ATS kaynaklı nedenler için aşağıda belirtilen ka-

tegoriler dikkate alınacaktır.

-ATS hizmet personeli kategorisinde;

-Fiziksel, psikolojik, psiko-sosyal,

-Çalışma ortamı,

-İş yükü,

-Hava trafik kontrol yöntemleri,

-Diğer ATS hizmet yöntemleri,

-Mühendislik ve bakım yöntemleri, 

dikkate alınacaktır.

-Hava Trafik hizmet üniteleri arasındaki ilişkiler dikkate alınacaktır. 

-Hava Trafik hizmet alt yapısı/kolaylıklar/teknik sistemler; 

-Donanım ve yazılım, 

-Sistemler ve cihazlar arası entegrasyon, 

-Havaalanı alt yapısı ve çevresel faktörler dikkate alınacaktır.

-Hava sahası yapısı kategorisinde;

-ATS koridorlarının yapısı, 

-Kapasite, 

-Sektörizasyon, 

-ATS hava sahalarına ilişkin diğer faktörler, 

dikkate alınacaktır.

-Kurumsal yapı ve yönetim politikaları kategorisinde;

-Mevcut çalışma düzeni,

-Emniyet yönetim sistemi,  

-Kurumsal düzenlemeler,

-Yönetim ve personel politikası, 

dikkate alınacaktır.

-Düzenleyici aktiviteler kategorisinde; 

-Düzenlemeler ve onay süreçleri dikkate alınacaktır.
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EK – B

Yıllık Özet Raporlarının Asgari İçerikleri

Üyesi bulunduğumuz ilgili uluslararası  kuruluşlara yakın geçme vb. olaylara ilişkin

yıllık raporlar aşağıda belirtilen konuları içerecek biçimde verilir.

B-1 Ülkenin yıllık toplam trafik sayısı, toplam hareketler ve uçuş saatleri belirtilmelidir. 

B-2 Ülkede bir yılda meydana gelen toplam olayların sayısı; oluş sıklığı, uçuşun aşa-

ması, uçuşun tipi, operasyon ve hava sahası sınıflandırması ölçütlerine göre sınıflanacak olup,

hava trafik hizmetlerinin dolaylı ya da doğrudan katkısının olup olmadığı her bir durumda be-

lirtilmelidir. 

B-3 Ülkede meydana gelen toplam olayların sayısı; oluş sıklığı, uçuşun aşaması, uçuşun

tipi, operasyon ve hava sahası sınıflandırması ölçütlerine göre sınıflandırılacaktır. Her bir du-

rumda hava trafik hizmet bütününün dolaylı ya da doğrudan katkısının olup olmadığı belirtil-

melidir. 

Olaylar aşağıda belirtilen kategorilere göre sınıflandırılmalıdır.

-Asgari ayırma değerinin ihlali,

-Yetersiz ayırma,

-Manialarla yakın geçme,

-Kaçındırma gerektirmeyen pist ihlalleri, 

-ATC müsaadesinden sapma,

-Hava aracının uygulanan ATS düzenlemesinden sapması,

-Hava aracının yayınlanmış ATS yöntemlerinden sapması,

-Hava sahası ihlali,

-Uygulanması zorunlu ATS bağlantılı ekipman ve uygulamalardan sapma. 

B-4 ATS bağlantılı olayların toplam sayısı oluş sıklıklarına göre sınıflanmalıdır. Bu

olaylar aşağıda belirtilen kategorilerle ele alınmalıdır.

-ATS hizmetlerinin sağlanamaması,

-Hava trafik hizmetlerinin kısmen veya tamamen sağlanamaması, 

-Hava sahası yönetim hizmetlerinin kısmen veya tamamen sağlanamaması,

-Hava trafik akış yönetimi hizmetlerinin kısmen veya tamamen sağlanamaması,

-Muhabere kaybı,

-Radar fonksiyonlarının kısmen veya tamamen kaybı,

-Bilgi işleme ve dağıtım fonksiyonlarının kısmen veya tamamen kaybı,

-Seyrüsefer yardımcıları fonksiyonunun kısmen veya tamamen kaybı,

-ATS sistem güvenliğinin kısmen veya tamamen kaybı.
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TEBLİĞLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
INSPECCO BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ LİMİTED

ŞİRKETİ’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE
DAİR TEBLİĞ (SGM: 2013/13)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SGM: 2014/13)

MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan INSPECCO
Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görev-
lendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)’in 1 inci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklen-
miştir.

“(2) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basınçlı Ekipmanlar
Yönetmeliği (97/23/AT)’nde yer alan;

1) Üretim İçi Kontrol (Modül A1),
2) AT Tip İncelemesi (Modül B),
3) AT Tasarım İncelemesi (Modül B1),
4) AT Tipe Uygunluk Muayenesi (Modül C1),
5) AT Ürün Doğrulaması (Modül F),
6) AT Birim Doğrulaması (Modül G),
7) Sabit Bağlantı Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı (Ek I - 3.1.2),
8) Sabit Bağlantı Yapan Personelin Değerlendirilmesi ve Onayı (Ek I - 3.1.2),
kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş ola-

rak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALİNDE GARANTİ BELGESİ ARANACAK MADDELERE İLİŞKİN
TEBLİĞ (İTHALAT: 2014/6)’İN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2013 tarihli ve 28868 2 nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanan İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6) yürür-
lükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 28/5/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

19/7/2013 28712

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

23/1/2014 28891
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Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/7)

Başvuru

MADDE 1 – (1) Yerli üreticiler tarafından 70.04 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) çek-

me ve üfleme cam ile 70.05 G.T.P’i altında bulunan float cam ve yüzeyi cilalanmış veya par-

latılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olan-

larının ithalatında son yıllarda artış olduğu ve yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü

ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı belirtilerek, İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat

çerçevesinde, söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi alınması için Ekonomi Bakanlığı

(Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü’ne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu

başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret

Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Yürüyen Soruşturma-

lar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 2 – (1)  Başvuru konusu eşyanın İran menşeli olanlarının ithalatı inceleme

döneminde artış göstermiştir. 

(2) Yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinin bir kısmında son dönemde bozulma ol-

duğu tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru ko-

nusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde korunma önlemi so-

ruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi  

MADDE 4 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Mü-

dürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci

ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel:   (+90 312) 204 77 20     Faks: (+90 312) 212 87 65 

İnternet Adresi: http://www.tpsa.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr
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İlgili taraflar

MADDE 5 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak bu Tebliğ’in

yayımı tarihinden itibaren yirmi gün içinde Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsa-

mında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 6 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 5 inci maddede belirtilen

süre içerisinde gönderenlere http://www.ekonomi.gov.tr/ithgozetim/index.cfm adresinden ula-

şılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdür-

lükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi ola-

rak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru

Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldur-

maları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Mü-

dürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 7 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf

Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenle-

necek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular

Bakanlığın internet sitesinde (1 inci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

Gizlilik 

MADDE 8 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin

6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir

aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya

da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden so-

nuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edil-

diği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 10 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamam-

lanır. Gerekli hallerde bu süre altı ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

18 Haziran 2014 

ÇARŞAMBA 
Sayı : 29034 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Mahkemesinden: 

EK KARAR 
Esas No : 2009/1260 
Karar No : 2011/1264 
Müşteki : KARAUSTA DEMİR SAN VE TİC AŞ, Mahmutbey Yolu No: 126/A 

Güneşli-Bağcılar İSTANBUL 
Vekili : Av. SUAT ERGİN, Kocamansur Sok Alev Apt No: 153 K: 1 D: 9 

Şişli/İSTANBUL 
Sanık : RAHMİ DEMİRCİ, YAŞAR ve FATMA oğlu, 15/06/1962 ORTA 

doğumlu, ÇANKIRI, ORTA, BÜĞDÜZ mah/köy nüfusunda kayıtlı. 
Sultançiftliği Mah. 178 S. Kurtlupark Sit. C Blok N: 12 Sultangazi / 
İSTANBUL adresinde oturur. İş adresi: 1 - B.Hayrettin Paşa Mah. 
Mimar Sinan Cad. 1057 Sok. No: 7/8 Gaziosmanpaşa/ İSTANBUL. 2 
Eski Edirne Asf. N: 25 Malkoçoğlu M. 10. S. N: 40 

Suç : Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma 
Suç Tarihi : 11/02/2009 
Asıl Karar Tarihi : 06/12/2011 
Ek Karar Tarihi : 20/05/2014 
Verilen Ceza : Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma 
Yukarıda adı yazılı sanık gıyabında mahkememizce verilen 06.12.2011 tarihli karar 

yapılan araştırmalarda bulunamamış olması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 
Yukarıda karar özeti yazılı kararın Tebligat Kanunu 28 ve müteakip maddeleri gereğince 

karar özetimizin Resmi Gazete’de yayımlanarak, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye 
veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt 
katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği ilanen tebliğ olunur.
 4730 —— •• —— 

Ankara 15. İş Mahkemesinden: 
Davacılar Halil İbrahim Turan ve arkadaşları vekili Av. Mehmet Nalçakar tarafından, 

Davalılar Tüp Gaz Ticaret ve San. A.Ş - (Total Oıl Türkiye Aş), Asç Petrol Gıda Tur. Tic. ve San. 
Ltd. Şti, Çelikoğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Burak Mühendislik Pet. Mak. Nak. San. İth. İhr. 
Ltd. Şti aleyhine açılan tazminat davasında; 24.01.2014 tarih 2008/607 E -2014-23 K sayı ile; 

Davalı Total Oil aleyhine açılan davanın reddine, 
Diğer davalılar aleyhine, açılan davanın kabulüne, davacı ana Saime için 5000,00 TL, 

davacı baba Halil İbrahim için 5000,00 TL kardeşler Ahmet, Mehmet ve Aysun için 3000,00'er 
TL olmak üzere toplam 19.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 05.07.2003 tarihinden 
itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte diğer davalılardan müteselsilen alınarak davacı tarafa 
verilmesine, yargılama giderlerinin müteselsilen davalı tarafa yükletilmesine dair verilen kararın, 
araştırmalara rağmen adresi bulunamayan davalı Burak Mühendislik Petrol Makina Nak. San. İth. 
İhr. Ltd. Şti ne ilanen tebliğine karar verilmiş olup; İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 
gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen duyurulur. 4731 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
EMÜLGATÖR (E 472 e) ALIMI YAPILACAKTIR 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız, konusu şartnamede belirtilen 2.000 Kg Emülgatör (E472 e) alımı, teklif 

alma usulüyle alınacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 

edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 27.06.2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66   Faks : 397 33 71 - 74 5165/1-1 

————— 
KALORİFER TESİSATI YENİLENECEKTİR 

1 - Fabrikamızın kalorifer tesisatının yenilenmesi, teklif alma yoluyla yaptırılacaktır. 
2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma 

Şefliğinden temin edilebilir. 
3 - Teklifler en geç 27.06.2014 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66   Faks : 397 33 71 - 74 5166/1-1 

————— 
OTOMATİK YÜKLEME BANTI VE ŞEKİL VERME BANTI ALINACAKTIR 

1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere, 7 (Yedi) adet otomatik yükleme bantı ve 100 (Yüz) 
metre şekil verme bantı alımı, teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 27.06.2014 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66   Faks : 397 33 71 - 74 5167/1-1 

————— 
ERP KURUMSAL KAYNAK HİZMET ALIMI YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamızın üretim ve hizmetinin daha da etkinleştirilmesi için ERP kurumsal kaynak 
hizmet alımı teklif alma yoluyla yaptırılacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak fabrikamız Muhasebe ve Ticaret Müdürlüğü Satın Alma 
Şefliğinden temin edilebilir. 

3 - Teklifler en geç 27.06.2014 Cuma günü, mesai bitimine kadar Fabrikamız Muhasebe 
ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES : ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş 
   Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
   Tel : 397 33 65 - 66   Faks : 397 33 71 - 74 5168/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 
Ereğli Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve 

Hizmet alımı Yönetmeliği esasları dahilinde açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.  

İhale Kayıt numarası : 2014/66281 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Beşyüzevler Mh. Adana Yolu Üzeri 9. Km Şeker Sok. 

Ereğli / KONYA  
b) Telefon ve faks numarası : 332 7345930-36 - 332 7345938  
c) Elektronik posta adresi : - 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 Kampanya döneminde aşağıda 

belirtilen kantarlarda bulunan 11 adet seyyar pancar 
boşaltma makinelerinin çalıştırılması, iş bitimi bakım ve 
onarımının yapılması işidir.  

Bölge kantarlarında 562.000 ton pancarın boşaltılması veya yüklenmesi 
 

BÖLGE ADI KANTAR ADI BOŞALTILACAK TON MAKİNE ADEDİ 
KARAMAN Demiryurt 54.500 1 Elektrikli 
KARAMAN Karaman 69.500 1 Elektrikli 
KARAMAN Kılbasan 122.000 2 Elektrikli, 1 Dizel 
KARAMAN Kızık 75.000 2 Elektrikli 
KARAMAN Sudurağı 127.000 2 Elektrikli 
KARAPINAR Hotamış 114.000 2 Elektrikli  

 
b) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikasına bağlı Karaman ve Karapınar 

bölge kantarları  
c) İşin süresi : Fabrikamızın 2014/2015 pancar kampanyası dönemi  
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ereğli Şeker Fabrikası  
b) Tarihi ve saati : 01/07/2014 - saat 14:00 
4 - İhalemiz, şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - İhale dokümanı Ereğli Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde görülebilir (KDV. 

Dahil) 236,00.- TL. karşılığı aynı adresten satın alınabilir.  
6 - İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  
7 - Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Ereğli Şeker Fabrikası Haberleşme servisi 

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

8 - İstekliler tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden 
teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kantarlar bazında kısmi teklif verilebilir. 
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim 

günü olmalıdır.  
11 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç mezkur hizmet alımı 4734 ve 4735 sayılı 

kanunlara tabi değildir. 5158/1-1 
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PANCAR ANALİZ LABORATUARI HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2014/2015 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale 
Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/64811 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 hat) – Faks: 332 885 72 10 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Niteliği: 2014/2015 Kampanya Döneminde 90 gün süre ile 

(±%20 toleranslı) her vardiyada en az 16 (onaltı) işçi 
olmak üzere toplam en az 48 (kırksekiz) işçi ile Pancar 
Analiz Laboratuarı hizmetlerinin ve kampanya 
başlamadan en az 45 gün öncesinden başlayarak, 1 (bir) 
mekanik ustası (hidrolik ve pnomatik konusunda 
deneyimli) ve 2 (iki) yardımcı olmak üzere toplam en az 3 
(üç) işçiyle Pancar Analiz Laboratuarı revizyonunun 
yapılmasıdır. Pancar Analiz Laboratuarında kampanya 
boyunca 39.000 adet araçta (±%20 toleranslı) 39.000 adet 
analiz teknik şartnamede belirtilen şartlarda yapılacaktır. 
Ayrıca tesisin makinistlik revizyon işleri sözleşmenin 
imzalanmasını müteakip başlayıp en geç 45 gün içinde 
tamamlanacaktır. 

  Türü ve miktarı: 39.000 Adet Analiz 
b) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : İşin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe 

başlama tarihinden itibaren (±%20 toleranslı) 135 (Yüz 
Otuz Beş) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Konya Yolu Üzeri 

8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 
b) Tarihi ve saati : 01/07/2014 Salı günü, saat 14:00 
4 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
4.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası 

karşılığı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın/KONYA 
adresinden satın alınabilir.  

4.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (Kırkbeş) takvim 

günü olmalıdır. 
7 - Diğer Hususlar 
7.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  
7.2. Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 
göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 5239/1-1 
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HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yozgat Şeker Fabrikasından: 
Fabrikamızın 2014/2015 kampanya döneminde yapılacak işlerden olan Seyyar ve Ot. 

Sabit Pancar Boşaltma Makineleri ile ± %20 toleranslı 383.000 ton pancarın silolara boşaltılması 
hizmeti ihalesi kapalı zarfta teklif alınarak açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Fiyatların uygun 
bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme veya pazarlık usulü ile devam edilecektir. İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/64825 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Sorgun-Sivas Karayolu 5 Km. Sorgun/YOZGAT 
b) Telefon ve faks numarası : 0 354 441 10 10 Pbx 
c) Elektronik posta adresi  : 0 354 441 10 18  
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : Yok 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızın 2014/2015 kampanyası döneminde 

yapılacak işlerden olan Seyyar ve Otomatik Sabit 
Pancar Boşaltma Makineleri ile ± %20 toleranslı 
383.000 ton pancarın silolara boşaltılması işçiliği 
hizmeti. 

3 - İhalenin: 
a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası  
b) Tarihi ve saati : 01.07.2014 Salı günü, Saat 14:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve 

Sanatkarlar Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek Kişi Olması Halinde, İlk İlan tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, 

ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da İlgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel Kişi Olması Halinde, İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret 
ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek Kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu, 
4.1.4. Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. İş deneyim belgeleri; 
İsteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde bir bedel içeren Kamu veya 

Özel Sektörde bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu işe ait gerçekleştirdiği benzer 
işlerdeki deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek 
sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini ibrazı şarttır. 

4.3. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.  
İhale konusu iş veya Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen İş makineleri (Kepçe, 

Loder ve Dozer) ile yapılan hafriyat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 

Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi 

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

9 - İstekliler tekliflerini, İş kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi miktarı ile bu iş 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim 
fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Mezkur Hizmet alımı (Ceza ve Yasaklamalar hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 

ile 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp 
yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. 5000/1-1 

—— • —— 
500 GR.LIK KAMELYA ÇAY POŞETİ SATIN ALINACAKTIR 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz 100.Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü ihtiyacı 5.000.000 Adet 

500 Gr.lık  Kamelya Çay Poşeti %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın Alma ve İhale 
Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adreslerden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

a) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Rize 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.07.2014 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde bulunacak şekilde elden 
vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de 
açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 -  İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün 

olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV. hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.  
9 - İhale kısmı teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5002/1-1 
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41 KALEM MUHTELİF CİNS VE MİKTARDAKİ BÜRO MEFRUŞATI 

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, Türk Standartları Enstitüsü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Gebze İdari 

İşler Müdürlüğü ihtiyacını karşılamak amacıyla;  

- 41 kalem muhtelif cins ve miktardaki büro mefruşatı,  

İhtiyaç sahibi Kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine 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 (100.-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, 25.06.2014 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. 5247/1-1 
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3700 ADET A TİPİ KİŞİSEL TİP BİLGİSAYAR VE 300 ADET B TİPİ KİŞİSEL TİP 
BİLGİSAYAR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 3700 adet 

A tipi kişisel tip bilgisayar ve 300 adet B tipi kişisel tip bilgisayar, teknik şartnamesine, idari 
şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve kuruluşça istenilen Casper, Dell, Exper, 
Fujitsu, Lenova ve HP markalarından birine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale 
ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, şartname bedelini (140.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 
yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa 
konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte teknik şartname, markası, idari şartnameye ilave edilecek ürün kodlandırma hükümleri, 
Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten yazılı 
taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26/06/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine, idari 
şartnameye ilave edilecek kodlandırma hükümlerine ve kuruluşça istenilen Casper, Dell, Exper, 
Fujitsu, Lenova ve HP markalarından birine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 
olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 
Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.  

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5255/1-1 
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MİCROSOFT MARKA LİSANS VE YAZILIM GÜVENCESİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Gurup Komutanlığı ihtiyacı 1300 adet 

Lisans ve Yazılım Güvencesi kuruluşça hazırlanan teknik özelliklerine Microsoft markasına 

uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık 

teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

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

yatırmaları zorunludur.  

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte teknik özellikler lisesi, marka, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

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

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler 01/07/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu teknik özellikler listesine ve markalarına/ 

modellerine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. 

Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

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

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 5256/1-1 
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GENELKURMAY BAŞKANLIĞI TSK FOTO FİLM MERKEZİ KOMUTANLIĞI 
İHTİYACI 1 ADET HDCAM KASET OKUYUCU/KAYDEDİCİ  

CİHAZ SATIN ALINACAKTIR. 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Genelkurmay Başkanlığı TSK Foto Film Merkezi Komutanlığı ihtiyacı 1 adet HDCAM 

Kaset Okuyucu/Kaydedici Cihaz teknik şartnamesine, ilave hususlara ve Sony marka HDW-
M2000P modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan 
firmaların, ihale dokümana bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka 
hesabına yatırmaları zorunludur.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış 
zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
birlikte, teknik şartname, ilave hususlar Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 
kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 
ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 26.06.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, kuruluşça hazırlanan teknik 
şartnamesine, ilave hususlara ve markalarına uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun 
olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. 
Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek 
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında 
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5257/1-1 
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ÜÇ BOYUTLU YERSEL LAZER TARAYICI (YERSEL LİDAR) ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Üç Boyutlu Yersel Lazer Tarayıcı (Yersel Lidar) Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar”ın 15 inci maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2014/66328 
1 - İdarenin 
a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. Dumlupınar 

Bulvarı No:139   06800 Çankaya/Ankara 
b) Telefon ve faks numarası : 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70 
c) Elektronik posta adresi  :  
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı, 1 Adet Üç Boyutlu Yersel Lazer Tarayıcı 

(Yersel Lidar)  
b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi 

Başkanlığı Ambarı 
c) Teslim tarihi/tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, işe başlama 

talimatı tebliğinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim 
günüdür.  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 15/07/2014 - 10.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 
mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali 
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili Satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekliler alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığı amacıyla 

aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerin kendi durumuna uygun olanını teklif eklerinde 
sunacaklardır. 

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, 
İstekli imalatçı ise aşağıdaki belgelerden yalnızca birini sunabilir; 
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen Kapasite Raporu,  
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi, 
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 

düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat 

uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler, 

İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 
sunulması yeterlidir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal-malları teklif eden yerli 
istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine ikmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 205 nolu oda) satın 
alınabilir.  

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 

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

9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5109/1-1 
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GAZ KROMATOGRAFİ-KÜTLE SPEKTROMETRE CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun  

3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esaslarının 20. Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü 
ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/66112 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 
Ankara Caddesi No:6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 350 70 05 - 5263   Faxs: (332) 352 93 81 
c) Elektronik posta adresi  : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Gaz Kromatografi-Kütle Spektrometre 

Cihazı 
b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü.İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 

Merkezi 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 120 

(Yüzyirmi) takvim gündür. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 08/07/2014 - Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 



18 Haziran 2014 – Sayı : 29034 RESMÎ GAZETE Sayfa : 109 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 
4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve (CE) belgesi ihale dökümanları arasında ihale 
makamına sunulmalıdır 

4.3.3. Tedarik edilecek malların katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları 
ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların (Pazarlık sonucu oluşan) en 
düşük olanıdır. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Selçuk 

Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi 
Ankara Caddesi No: 6   42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6   42151 
KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5155/1-1 
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NANOMETROLOJİK VE NANOSKOBİK MATERYAL ANALİZİ AMAÇLI NANOMETRE 
NANOMETREALTI BOYUTTA MALZEME GÖRÜNTÜLEME  

SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
Nanometrolojik ve Nanoskobik Materyal Analizi amaçlı Nanometre - Nanometrealtı 

Boyutta Malzeme Görüntüleme Sistemi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) 
bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı 
kararname eki esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/66065 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü Şemsi Tebrizi Mahallesi 
Ankara Caddesi No:6   42151 KARATAY/KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : (332) 3507005 - 5263 - Faxs: (332) 352 93 81 
c) Elektronik posta adresi  : bapsatinalma@selcuk.edu.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    internet adresi (varsa) : 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Nanometrolojik ve Nanoskobik Materyal Analizi 

amaçlı Nanometre - Nanometrealtı Boyutta Malzeme 
Görüntüleme Sistemi 

b) Teslim [yeri/yerleri] : S.Ü.İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama 
Merkezi 

c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 
15/12/2014 tarihine kadar teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 09/07/2014 - Saat: 10:00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda 
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Selçuk Üniversitesi 
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 
uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
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4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler: 
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya 

yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır: 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite 

Raporu, 
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat 

Yeterlik Belgesi, 
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif 

ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, 
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili 

kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren 
belgeler. 

e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştirilen istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre 
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

f) Yabancı istekliler ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre 
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir. 

4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler 
4.3.2.1. Türkiye yetkili temsilci firma ISO 9001 veya Türk Standartları Enstitüsünden 

alınmış hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalı ve Teklif edilen cihaza ait (CE) belgesi 
bulunmalıdır. Bu belgeler ihale dökümanları arasında ihale makamına sunulmalıdır. 

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman olmalıdır. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL. (Yüz) Türk Lirası karşılığı 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi 
Mahallesi Ankara Caddesi No: 6   42151 KARATAY/KONYA adresten satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel 

Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü/Şemsi Tebrizi Mahallesi Ankara Caddesi No: 6   42151 
KARATAY/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5156/1-1 
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ÜST DÜZEY RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
Üst Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca 
Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/68631 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Üst Düzey Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı 

Alımı 1 sistem 
b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 27.06.2014 Cuma günü saat 15.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1 - İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı 

olduğunu tevsik edici belgeler. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)  
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 
İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 
teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur.  
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5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve vergi numarasını 
bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, 27.06.2014 Cuma günü saat 15.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5263/1-1 

————— 
KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SATIN ALINACAKTIR 

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/68623 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Alımı 1 adet 
b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 90 takvim 

günü içinde. 
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3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 27.06.2014 Cuma günü saat 14.30 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1- İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı 

olduğunu tevsik edici belgeler. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)  
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c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 
biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 

İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 
teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve vergi numarasını 
bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, 27.06.2014 Cuma günü saat 14.30’a kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5262/1-1 
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YUTMA BOZUKLUKLARI TEŞHİS VE TEDAVİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Biriminden:  
Yutma Bozuklukları Teşhis ve Tedavi Sistemi Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale 

Kanununun 3 üncü maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak 
hazırlanan 1/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca 
Pazarlık usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/68626 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Yutma Bozuklukları Teşhis ve Tedavi Sistemi Alımı 

1 sistem 
b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 75 takvim 

günü içinde. 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 27.06.2014 Cuma günü saat 15.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
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göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1 - İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı 

olduğunu tevsik edici belgeler. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)  
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 
İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 
teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  
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İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 
tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
7.1 İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve vergi numarasını 
bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, 27.06.2014 Cuma günü saat 15.00’e kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5261/1-1 

————— 
VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR 

Video Endoskopi Sistemi Alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü 
maddesindeki (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1/12/2003 
tarihli 2003/6554 sayılı kararname ekinin 20 nci Maddesi (f) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile 
ihale edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2014/68634 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük 

Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 
Birimi Beytepe/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0312 2976136-0312 2976542 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : bilars@hacettepe.edu.tr.  
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Video Endoskopi Sistemi Alımı 1 sistem 
b) Teslim yeri : H.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon 

Birimi  
c) Teslim tarihi : Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren 60 takvim 

günü içinde. 
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3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : H.Ü Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi 
Toplantı odası. 

b) Tarihi ve saati : 27.06.2014 Cuma günü saat 16.00 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

4.1.2. 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, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge, 
4.1.8. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (4.1.1) ve (4.1.2)’de yer alan belgelerin her bir 

ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.3.1 - İsteklinin ve teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı 

olduğunu tevsik edici belgeler. 
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. 
4.3.2 - Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
İstekli, alım konusu malların teklif etmeye yetkisinin bulunduğunu gösteren ve kendi 

durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunmak zorundadır. Bu belgeler şunlardır:  
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a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,  
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci 

olduğunu gösteren belge veya belgeler, (üreticiden alınmış)  
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden 

biriyle birlikte serbest bölge faaliyet belgesi. 
İstekli tarafından imalatçı olduğu yukarıdaki belgelerden biri sunularak tevsik edilebilir. 
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı 

yada yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 

cevapları ve açıklamaları içeren doküman; 
Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 

amacıyla, 
4.3.3.1. Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı teknik doküman veya katalog istekli 

tarafından sunulmalıdır. Teknik şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi kapsamında sunulan 
teknik dökümanların/katalogların her sayfası istekli tarafından imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.2. Teknik şartnamenin tüm maddelerine teknik şartnameye uygunluk beyanı adı 
altında cevap verecek şekilde “Teknik Şartnameye Cevaplar” dokümanı İstekli tarafından 
hazırlanarak her sayfası imza-kaşeli olarak sunulacaktır. 

4.3.3.3. Teklif edilen malın marka ve model beyanı,  
İş ortaklıklarında teklif edilen mal esas alınarak ortaklardan biri, birkaçı veya tümü 

tarafından teklif edilen mala ilişkin olarak numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik 
şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf veya benzeri materyaller 
sunulur.  

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  
7 - İhale dokümanın görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde (Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusü 

Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe/ANKARA) 
görülebilir ve 100.-TL (H. Ü. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı-Sıhhıye ya da 
TR160001500158007292178645 numaralı Vakıfbank hesabına işin adını ve vergi numarasını 
bildirerek) yatırılan bedelin makbuzu ile H.Üniversitesi Beytepe Kampusü Rektörlük Binası 5. kat 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma Bürosundan satın alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
8 - Teklifler, 27.06.2014 Cuma günü saat 16.00’ya kadar Hacettepe Üniversitesi Beytepe 

Kampusü Rektörlük Binası 5. kat Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Satınalma 
Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003 

tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 5260/1-1 
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GAYRİMENKUL SATILACAKTIR 
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Akçin Köyü, 20L-1A/20L-4D pafta, 1491 parsel nolu 

35.000,93-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. 
maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 02.07.2014 tarihinde Karaman İş 
Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da Encümen 
huzurunda ¨  4.375.117,00- muhammen bedel ve ¨  131.254,00- geçici ihale teminatı ile satılacaktır. 

2 - Mülkiyeti Belediyemize ait Akçin Köyü, 20L-1A/20L-4D pafta, 1492 parsel nolu 
86.545,07-m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. 
maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 02.07.2014 tarihinde Karaman İş 
Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:20’de Encümen 
huzurunda ¨  10.818.134,00- muhammen bedel ve ¨  324.545,00- geçici ihale teminatı ile satılacaktır. 

İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan 
Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde görülebilir. 

1491 parsel nolu gayrimenkulün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif 
mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 02.07.2014 tarihi saat 14:00’e kadar Mali 
Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. 

1492 parsel nolu gayrimenkulün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif 
mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 02.07.2014 tarihi saat 14:00’e kadar Mali 
Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. 

Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkuller K.D.V.’den istisnadır. İhale 
ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine 
yatırılacaktır. 

Satış İhalesine katılacak olanlar için; 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 
01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 
02) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden) 
03) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 
04) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden) 
05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü 
06) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 
07) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨  50,00-) 
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 
01) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 
02) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 
03) Ticaret Sicil Belgesi 
04) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü 
05) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak 

edenin Noterden onaylı imza sirküsü 
06) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz 

olacak.) 
07) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨  50,00-) 
- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına 

ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz Saat ayarında 
T.R.T saat ayarı esastır.  

İlan olunur. 5047/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : 

KURUL KARARI 
Karar No : 5036 Karar Tarihi : 28/05/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında; elektrik dağıtım 

şirketleri ile doğalgaz dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimleri içerisinde yer alan Ar-Ge 
giderlerine ilişkin bütçenin kullanılması ve bu amaçla geliştirilen Ar-Ge projelerine ilişkin 
başvuru, onay ve izleme ile proje giderlerinin kapsamı hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.  

MADDE 1 - (1) Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak üzere tarife hesaplamalarında dikkate 
alınan Ar-Ge bütçelerinin, ülkemiz elektrik ve doğalgaz dağıtım sistemi altyapısının uluslararası 
kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistemin işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi 
üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, 
kayıpların ve maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kullanılması esastır.  

(2) Ar-Ge projeleri yeni bir ürün, sistem veya tasarım geliştirme odaklı olabileceği gibi 
dağıtım şebekesine yönelik en iyi dünya uygulama örnekleri araştırılarak bu uygulamaların 
ülkemizde gerçekleştirilmesini sağlamak amaçlı da olabilir.  

(3) Ar-Ge projesinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan her türlü gider (danışmanlık, 
eğitim, belgelendirme, ulaşım, ekipman vb.) Ar-Ge bütçesinden karşılanır. Ar-Ge projesinin 
yürütülmesiyle ilgili olmayan eğitim ve belgelendirme giderleri Ar-Ge bütçesinden finanse 
edilmez. 

(4) Ar-Ge faaliyeti için yapılan genel harcamalar ile başvuru aşamasında reddedilen 
projelerle ilgili giderlerin ilgili dağıtım şirketinin Ar-Ge bütçesinin %5’ine kadar olan kısmı Ar-Ge 
bütçesinden finanse edilir. 

MADDE 2 - (1) Ar-Ge proje başvuruları her yıl Ocak ve Temmuz ayları içerisinde yapılır 
ve Ocak ayı içerisinde yapılan başvurular en geç Mart ayı sonuna kadar, Temmuz ayında yapılan 
başvurular en geç Eylül ayı sonuna kadar karara bağlanır.  

(2) Ar-Ge proje başvurularını incelemek ve uygun olanları onaylamak üzere Başkanlık 
Oluru ile Komisyon oluşturulur ve tüm süreçler söz konusu komisyon marifetiyle yürütülür. 
Komisyon tarafından yapılacak yazışmalar Tarifeler Dairesi Başkanlığı üzerinden yürütülür. 
İhtiyaç bulunması halinde Kurul Kararı ile Komisyonun çalışmasına ilişkin detaylı düzenlemeler 
yapılabilir.  

(3) Proje başvurusunda sunulan başvuru dosyasında, Ar-Ge projesinin adı, amacı, 
kapsamı, bilimsel ve teknolojik niteliği, yenilik düzeyi, risk değerlendirmesi, hedefleri, katma 
değeri, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, toplam tahmini bütçesi ve 
süresi ile projeyi birlikte yürütecek taraflar hakkında bilgiler yer alır.  

(4) Dağıtım şirketleri bireysel Ar-Ge projeleri için tek başına başvuruda bulunabileceği 
gibi, birden fazla şirketin bir araya gelerek oluşturacağı ortak Ar-Ge projeleri için birlikte de 
başvuruda bulunabilir. 

(5) Aynı mahiyette daha önce kabul edilmiş bir proje bulunması halinde yeni proje 
başvurusu reddedilir. Aynı başvuru döneminde aynı mahiyette birden fazla proje başvurusu 
olması durumunda söz konusu şirketlerden ortak proje geliştirmeleri istenir, şirketlerin ortak proje 
geliştirmemesi halinde Komisyon tarafından belirlenen başvuru onaylanır, diğerleri reddedilir.  

(6) Yatırım niteliği taşıyan projeler Ar-Ge projesi olarak kabul edilmez. 
(7) Avrupa Birliği, TÜBİTAK ve benzeri kurumlar tarafından sağlanan fonlar kapsamında 

yürütülen Ar-Ge projelerinden bu Kararın 1’inci maddesinde belirtilen kapsamda olanlar 
komisyon incelemesine gerek kalmaksızın bu Karara uygun Ar-Ge projesi olarak onaylanır. Bu 
projelerin fonlarla desteklenen bütçesi dışında kalan kısmı dağıtım şirketlerinin kendi Ar-Ge 
bütçesinden karşılanır. 
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(8) Onaylanmış Ar-Ge projesinin onay yazısında belirtilen bütçesinin ve süresinin 
aşılmaması esastır. Ancak Komisyon tarafından uygun bulunması şartıyla onaylanmış Ar-Ge 
projesi bütçe ve süresi bir defaya mahsus olmak üzere revize edilebilir. Onaylanmış veya varsa 
revize edilmiş bütçeyi aşan tutarlar dikkate alınmaz. 

MADDE 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki Ar-Ge projelerinin yürütülmesi 
aşamasında veya gerçekleştirilmesi sonucunda fikri ve sınaî mülkiyete konu olabilecek bir buluş 
(patent, faydalı model), endüstriyel tasarım, eser, entegre devre topografyaları ve teknik bilgi gibi 
bir fikri ürün ortaya çıkması halinde, çıkması muhtemel fikri ve sınaî tüm haklar ilgili projenin 
sahibi şirket veya şirketlerin tasarrufundadır. 

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamındaki tüm Ar-Ge projelerinin yürütülmesi aşamasında 
veya gerçekleştirilmesi sonucunda elde edilen teknik bilgi ve üretilen modeller Kurum tarafından 
da kullanılabilir. 

MADDE 4 - (1) Bu usul ve esaslar kapsamında proje başvuru dosyalarının inceleme ve 
izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler; “ticari gizli bilgi” veya “hizmete 
özel bilgi” olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz.  

(2) Bu usul ve esaslar çerçevesinde önerilen, onaylanan ve reddedilen projelerin başlıkları 
ve kısa tanıtımları Kurum tarafından tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilir. 

MADDE 5 - (1) Bu usul ve esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 6 - (1) Bu usul ve esaslarda yer alan hükümleri Enerji Piyasası Düzenleme 

Kurumu Başkanı yürütür. 5250/1-1 
————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5035 Karar Tarihi : 28/05/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında; Doğal Gaz 

Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca tüketim kademelerinin 
belirlenmesine yönelik alınan 4323 sayılı Kurul Kararı ile değişik 3938 sayılı Kurul Kararının 
değiştirilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve internet sayfasında yayımlanmasına, 

karar verilmiştir. 
Madde 1- 3938 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 

madde eklenmiş, diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.  
“Madde 4- Tüketicilerin sayaç birleştirme ve/veya ayrıştırmaya ilişkin talepleri teknik 

imkânsızlık durumu haricinde dağıtım şirketi tarafından yerine getirilir. Teknik imkansızlık 
bulunması halinde dağıtım şirketleri bu konuda tüketiciyi yazılı olarak bilgilendirir ve tüketici 
tarafından itirazda bulunulması halinde konu Kuruma sunulur ve Kurum tarafından verilecek 
karara göre işlem yapılır. Sayaç birleştirme/ayrıştırma işlemi tüketicinin tercihine bağlı olarak 
dağıtım şirketine veya sertifikalı firmalara yaptırılır. Tüketicinin söz konusu işlemi dağıtım 
şirketine yaptırması durumunda, oluşacak/oluşan maliyetleri ispat edici belgeler ile birlikte 
tüketiciye bildirilir ve tüketicinin maliyetlere ilişkin ödemeyi yapması durumunda, 
birleştirme/ayrıştırma işlemleri dağıtım şirketi tarafından en kısa ve makul sürede gerçekleştirilir. 

Sayaç/birleştirme ayrıştırması gerçekleştirilen tüketicinin, içinde bulunduğu fatura 
dönemini takip eden ilk fatura döneminde, birleştirilen sayaçların içerisinde bulunulan yıldan 
önceki yıla ilişkin toplam tüketimi üzerinden belirlenecek yeni tüketim kademesi üzerinden 
faturalandırılması yapılır.” 

Madde 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Madde 3 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür. 
 5251/1-1 

————— 
KURUL KARARI 

Karar No : 5030-15 Karar Tarihi : 28/05/2014 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/05/2014 tarihli toplantısında;  
- 29/12/2005 tarihli ve 622 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen “Kaçak ve Usulsüz Elektrik 

Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar”ın, 
- 03/11/2010 tarihli ve 2860 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen “Güvence Bedelleri ile 

Uygulamaya İlişkin Usul ve Esaslar”ın, 
yürürlükten kaldırılmasına, 
karar verilmiştir. 5249/1-1 
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından: 
DÜZELTME İLANI 

12.06.2014 tarihinde yayınlanan “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman 
Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu”nun; Sınava Başvuru Şartlarını düzenleyen 4. maddesinde 
geçen “ Yazılı sınavın yapıldığı tarih itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.”ibaresi “ Giriş 
sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olmak”olarak değiştirilmiştir. 

İlan olunur. 5264/1-1 
—— • —— 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları 
Birliğinden:  

TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 
1 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Nurettin 

BİDERATAN’a Oda Disiplin Kurulu’nun 11.03.2014 tarih ve 030 sayılı kararı ile “12 Ay Geçici 
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, daha önce almış olduğu geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 20.01.2016 tarihinde başlanacak 
olup, ceza 20.01.2017 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Tahsin 
KURT’a Oda Disiplin Kurulu’nun 29.01.2014 tarih ve 015, 016 sayılı kararları ile iki ayrı  
“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen cezalar kendiliğinden 
kesinleşmiştir.  Cezanın uygulanmasına, 11.05.2014 tarihinde başlanmıştır. 

3 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Celal 
KİLİMCİOĞLU’na Oda Disiplin Kurulu’nun 20.11.2013 gün ve 047 sayılı kararı ile “12 Ay 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, daha önce almış olduğu geçici olarak 
mesleki faaliyetten alıkoyma cezasının bitiş tarihi esas alınarak, 29.05.2014 tarihinde başlanmış 
olup, ceza 29.05.2015 tarihinde son bulacaktır. 

4 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Muzaffer GÜLER’e Oda Disiplin Kurulu’nun 25.12.2012 gün ve 105-244 sayılı kararı 
ile “6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz 
edilmeyen ceza kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 04.05.2014 tarihinde 
başlanmış olup, 04.11.2014 tarihinde son bulacaktır. 

5 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Zeki ALTAŞ’a Oda Disiplin Kurulu’nun 29.01.2014 gün ve 414-517 sayılı kararı ile “6 
Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 09.05.2014 tarihinde başlanmış olup, 
09.11.2014 tarihinde son bulacaktır. 

6 - İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Ali 
Sami GÖZÜM’e Oda Disiplin Kurulu’nun 11.09.2013 gün ve 291-3-392 sayılı kararı ile 
“Meslekten Çıkarma” cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza kendiliğinden 
kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına, 01.04.2014 tarihinde başlanmıştır. 5236/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 
Mersin 2. İş Mahkemesinin 2013/489 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 

4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye 
Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5205/1-1 

————— 
Iğdır Sulh Hukuk Mahkemesinin 1955/126 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve 
Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 
hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem 
yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 5210/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
Antalya İli, Kemer İlçesi, 194 ada, 2 parsel üzerindeki, 93331 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. 
Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik Mühendisi Yüksel SUBAŞI tarafından 
Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesi’nin 30.04.2014 tarihli ve 
E.2013/1955-K.2014/369 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 
11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Proje ve Uygulama Denetçisi Elektrik 
Mühendisi Yüksel SUBAŞI (Denetçi No: 9520, Oda Sicil No:13638) hakkında tesis edilmiş olan 
geçici durdurma işlemi 06.06.2014 tarih ve 4748 sayılı Olur ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 5207/1-1 
————— 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1659 ada, 12 parsel üzerindeki 633575 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (l) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 
Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004, Oda Sicil No: 
25192), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15954, Oda 
Sicil No: 23692), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 16182, Oda Sicil No: 43093), Özcan ALEMDAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda 
Sicil No: 56385) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4750 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/1/1-1 
————— 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 1659 ada, 13 parsel üzerindeki 633583 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (l) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 
Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004, Oda Sicil No: 
25192), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15954, Oda 
Sicil No: 23692), Mustafa ÖZZAİM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
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No: 16182, Oda Sicil No: 43093) ve Özcan ALEMDAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 56385) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay 
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici 
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4751 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/2/1-1 
————— 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Yalova İli, Merkez İlçesi, 210 ada, 6 parsel üzerindeki 575582 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin (l) fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre 
denetlemediği anlaşılan 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı 
Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları 
Abdullatif GÖKMEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11004, Oda Sicil No: 
25192), Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14861, Oda 
Sicil No: 21610),Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10354, 
Oda Sicil No: 10238), Şaban ERYILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 12268, Oda Sicil No: 20341), Ömer ÖZZAİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, 
Oda Sicil No: 70581) ve Yasin AKÇAY’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
64235) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade 
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.03.2014 tarihli ve 28953 
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4752 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/3/1-1 
————— 

M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi İlçesi, Yeniçiftlik Beldesi, 35 pafta, 8135 parsel üzerindeki 

99168 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (d) 
fıkrasındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 448672-396254 Ticaret 
Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 190 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip M.T.M. 
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Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Suat KOÇ (İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4710, Oda Sicil No:19495) ve Mustafa Gökhan KOCAMAN’ın 
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 53574) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, 

M.T.M. Yapı Denetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 23.05.2012 
tarihli ve 28301 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma 
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına 
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının 
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu 
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün 
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam 
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4756 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/4/1-1 
————— 

E Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, 16 pafta, 1955 parsel üzerindeki 206009 YİBF nolu yapıyı 

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 559098-506680 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
Odasına kayıtlı 464 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip E Yapı Denetimi Ltd. Şti. ile 
sorumlu denetim elemanları Şakir ÜNER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 
1848, Oda Sicil No:12672), Mustafa ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No: 1849, Oda Sicil No:18475), Sema AKDEMİR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 11416, Oda Sicil No:16681) ve Adnan BUHARALI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No: 40136) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4754 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/5/1-1 
————— 

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Turay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin 
denetim sorumluluğunda bulunan; 

Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, 6621 ada, 6 parsel üzerindeki 231999 YİBF nolu yapıyı, 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara 
göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 
534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ile 
sorumlu denetim elemanı Hüseyin TALAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil 
No:61417) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici 
olarak durdurulması, 

Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve 
(g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53803-56079 Ticaret Sicil No ile 
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 788 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Turay Yapı Denetim 
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Asuman ŞENER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
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Denetçi No:7494, Oda Sicil No:11857), Hüseyin ALTAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:424, Oda Sicil No:5529), Hasan Can OKTAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:2452, Oda Sicil No:29573) ve Sevim TURGUT (VURAL)’ın (İnşaat 
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73482) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 

Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan 
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim 
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin 
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas 
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. 
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, 
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4755 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/6/1-1 
————— 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 991 ada, 14 parsel üzerindeki 530374 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında ve Yapı Denetimi 
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin (1) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği 
anlaşılan 5206 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 867 nolu Yapı Denetim İzin 
Belgesine sahip Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin 
ŞENAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5642, Oda Sicil No:17115), Ali 
CEYLAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1770, Oda Sicil No: 14189), Halil 
KUTLU (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13219, Oda Sicil 
No:34719), Hüseyin DİRİCAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:46331) ve 
Tuğrul KUM’un (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:67401) denetim 
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, 

Denaş Yalova Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 02.01.2014 tarihli ve 
28870 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4753 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/7/1-1 
————— 

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 90/1 pafta, 748 ada, 330 parsel üzerindeki 115616 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 465170-412752 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret 
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Odasına kayıtlı 114 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. 
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nuri ÇETİN ( Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:546, Oda Sicil No:13137) ve Ahmet ATEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:6330, Oda Sicil No:21318)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. 
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, 

Mavi Marmara Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.03.2007 tarihli ve 
26475 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4758 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/8/1-1 
————— 

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, 28.L.III. pafta, 1437 ada, 8 parsel üzerindeki 119584 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında 
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6303 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına 
kayıtlı 6 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu 
denetim elemanları Hanife Nuray ÖZTÜRK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:4201, Oda Sicil No:21329), Fikret KADEMLİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No:5222, Oda Sicil No:11386) ve Serdar YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol 
Elemanı, Oda Sicil No:57537) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa 
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren 
başlatılması, 

Kılıçoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 15.05.2014 tarihli ve 
29001 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının 
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge 
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması 
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması 
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık 
Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4757 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/9/1-1 
————— 

Gap Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 1698 ada, 1 parsel üzerindeki 872549 YİBF nolu yapıyı 4708 

sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkralarındaki öngörülen 
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2547 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 
1133 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gap Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya 
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yetkilisi Cesar ÇETİNER (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 
75472) sorumlu denetim elemanları Cengiz ÇALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi 
No:3245, Oda Sicil No:12776), Şeyhmus AYDIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No:18391, Oda Sicil No:24201 ) ve Bişar YAZMALAR’ın (İnşaat Teknikeri, 
Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 51367718008) denetim faaliyetlerinin, aynı 
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı 
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi 
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4761 
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/10/1-1 
————— 

Körfez Ada Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Balıkesir İli, Havran İlçesi, 34 23 Bc pafta, 221 ada, 41 parsel üzerindeki 882674 YİBF 

nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile 9. 
maddesi ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. madde 4. fıkrası, (l) bendi ile 6. 
maddesindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 5202 Ticaret Sicil No ile Edremit 
Ticaret Odasına kayıtlı 875 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Körfez Ada Yapı Denetim 
Ltd. Şti . ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Necmiye BAYRAKTAR HALKALI (Şirket Müdürü, 
Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15046, Oda Sicil No: 20157), sorumlu 
denetim elemanları Necmiye BAYRAKTAR HALKALI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, 
Denetçi No: 15046, Oda Sicil No: 20157), Zeki SÖNMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama 
Denetçisi, Denetçi No: 7876, Oda Sicil No: 14422) ve Ahmet DİKAL’ın (İnşaat Teknikeri, 
Yardımcı Kontrol Elemanı T.C. Kimlik No: 61258333708) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin 
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan 
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.06.2014 tarihli ve 4760 sayılı Oluru ile 
uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/11/1-1 
————— 

Balıkesir Gül Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; 
Balıkesir İli, Bandırma İlçesi, 62 pafta, 238 ada, 5 parsel üzerindeki 828065 YİBF nolu 

yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) bendi ile 
9. maddesine ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5. madde 4. fıkrası, (l) bendi ve 6. 
maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10244 Ticaret Sicil No ile Bandırma 
Ticaret Odasına kayıtlı 1532 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Balıkesir Gül Yapı Denetim 
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Ficel ÖZEN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, 
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21787, Oda Sicil No: 37982) sorumlu denetim elemanları Ficel 
ÖZEN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21787, Oda Sicil No: 37982) ve 
Zahide GÖKBULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 40365) denetim 
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, 
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma 
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 06.06.2014 
tarihli ve 4759 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5206/12/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

 

 5201/1-1 
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASINA 

İLİŞKİN İPTAL İLANI 

 
 5266/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
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. 

 5258/1/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
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. 

 5258/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
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. 

 5258/3/1-1 



Sayfa : 138 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2014 – Sayı : 29034 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 
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. 

 5258/4/1-1 
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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. 

 5270/1/1-1 
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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. 

 5270/2/1-1 
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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. 

 5270/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI  

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 31.05/76 

TOPLANTI TARİHİ VE N0 : 28.05.2014-102 TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO  : 28.05.2014-3748 ADANA 

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Saylak (Dedeçınar) Mahallesi, mülkiyeti vakfa ait, 29 parsel 

numaralı taşınmazda tespit edilen mozaikli alanın tescil edilmesine ve mozaiklerin tam olarak 

ortaya çıkarılabilmesi için kurtarma kazısı yapılmasına ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 07.05.2014 gün ve 1855 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

02.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonucunda; 

Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Saylak (Dedeçınar) Mahallesi, mülkiyeti vakfa ait, 29 parsel 

numaralı taşınmazda tespit edilen mozaikli alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit 

alanı sınırlarının ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna, 

alanda Müzesince yapılacak kurtarma kazısı sonrasında arkeolojik verilerin sit alanı sınırları 

dışında da devam ettiği anlaşılırsa Müzesince tespit-tescil yönetmeliği doğrultusunda sit alanı 

sınırlarının revize edilerek Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 
 03.06/201 
Toplantı Tarih ve no : 28.05.2014 - 124 Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no : 28.05.2014 - 2467 ESKİŞEHİR 
 
Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Hacıbeyli Köyü sınırları içerisinde yer alan, 

Kurulumuzun 20.02.2014 gün, 2188 sayılı kararıyla; tespit edilen ve tescil çalışmaları başlatılan 
Bey Mezarlığı'nda izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma başlatılmasına, kazı 
çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası 
rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, alanın daha fazla tahrip edilmemesi için 
kolluk kuvvetlerince güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına, envanter nitelikteki eserlerin müzeye 
taşınarak koruma altına alınmasına, tescil çalışmaları tamamlanıncaya kadar söz konusu mezar 
alanında Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar 
verilen Metruk Mezarlığın tesciline ilişkin hazırlanan uzman raporu ve belgelerin ekte 
iletildiğinin belirtildiği Afyonkarahisar Valiliğinin (İ1 Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 10.03.2014 
gün, 281 sayılı yazısı, Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Hacıbeyli Köyü'nün yaklaşık 1 km 
doğusunda, Hacıbeyli-Muratlar Köyü stabilize yolunun hemen kenarında kalan Metruk Bey 
Mezarlığının, 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında olduğunun anlaşıldığı, ekteki kadastral 
pafta, tescil fişi ve fotoğraflar doğrultusunda I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescil 
edilmesi ve öneri sit sınırları içinde kalan 140 ada, 62 nolu parsele şerh düşülmesi, ayrıca 
mezarlık içinde bulunan ve büyük çoğunluğu İslami Dönem'de mezar taşı olarak kullanılmış olan 
antik mermer devşirme bloklardan Roma Dönemi kapı tipi mezar stelinin Müze Müdürlüğüne 
taşınması, diğer blokların ise bulundukları yerde korunmalarının uygun olacağı görüşü ile 
konunun Kurula iletilmesi ve Kurul kararı doğrultusunda işlem yapılması gerektiğinin bildirildiği 
ekli 10.03.2014 tarihli Müze Müdürlüğü uzman raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 
15.05.2014 gün, 3443 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınır 
paftası, kadastral paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Hacıbeyli Köyü sınırları içerisinde yer alan Metruk 
Bey Mezarlığının (140 ada, 62 parsel), I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan 
tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftası ve kadastral paftasının uygun olduğuna, ilgili parselin tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine şerh konulmasına, söz konusu alanda Kültür 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, her türlü madencilik faaliyetinin 
yasaklanmasına, Kurulun 20.02.2014 gün, 2188 sayılı kararında belirtildiği gibi envanter 
nitelikteki eserlerin müzeye taşınarak koruma altına alınabileceğine (Roma Dönemi kapı tipi 
mezar steli), alanın çevresinde ilgili idarelerce güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

 03.07/177 

Toplantı Tarih ve no : 28.05.2014 - 124 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 28.05.2014 - 2465 ESKİŞEHİR 

 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ekinhisar Köyü'nde tespit edilen bir adet Kaya Mezarı 

ile ilgili Müze uzmanlarınca hazırlanan rapor ve eklerinin iletildiği Afyonkarahisar Valiliğinin (İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 28.02.2014 gün, 16586271-168/727 sayılı yazısı, Sandıklı İlçesi 

Ekinhisar Köyü, 1 nolu paftada, tapulama harici sınırlar içerisinde kaldığı anlaşılan kaya 

mezarının 2863 sayılı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olduğunun anlaşıldığı, ekteki 

öneri sit sınırlarının işaretlendiği kadastral pafta ve tescil fişinde belirtildiği üzere I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi konusunun Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu'nda değerlendirilmesi ve Kurul kararı doğrultusunda uygulama yapılması gerektiği, 

kaya mezarının giriş açıklığının batı (sol) yanında bir tahribat gözlendiği, anakayadan bir parçanın 

koparılarak mezar girişi önüne yuvarlandığının görüldüğünün belirtildiği ekli 24.02.2014 tarihli 

Müze Müdürlüğü uzman raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, 14.05.2014 gün, 3406 

sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı sit sınır paftası, kadastral paftası, 

tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Ekinhisar Köyü'nde, 1 nolu paftada, tapulama harici 

sınırlar içerisinde tespit edilen Kaya Mezarı'nın (Ekinhisar Kaya Mezarı) I. (Bir) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, koordinatlı Sit sınırı paftası ve kadastral 

paftasının uygun olduğuna, söz konusu alanın tapuya tescili yapılması durumunda ilgili şerhlerin 

konulmasına, alanda Kültür 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, her türlü madencilik faaliyetinin yasaklanmasına, 24.02.2014 tarihli Müze 

Müdürlüğü uzman raporunda belirtilen tahribatı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda 

bulunulmasına, alanın çevresinde ilgili idarelerce güvenlik tedbirlerinin alınmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 03.09/113 

Toplantı Tarih ve no : 16.04.2014 - 118 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 16.04.2014 - 2349 ESKİŞEHİR 

 

Afyonkarahisar İli, Sultandağı İlçesi, Dereçine Beldesi, Aslanlı Mevkii'nde 18/05/2014 

tarihinde meydana gelen kaçak kazıya ilişkin yapılan inceleme sonucu tespit edilen antik yerleşim 

alanının 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil konusunun değerlendirilmesinin istendiği 

Afyonkarahisar Valiliği'nin (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) 16.01.2014 tarih ve 16586271 - 169 

/ 164 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 13/01/2014 tarihli raporu ile 11/04/2014 

tarih ve 2693 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyası incelendi yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Afyonkarahisar İli, Sultandağı İlçesi, Dereçine Beldesi, Aslanlı Mevkii'nde tespit edilen 

2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan taşınmazların III. (Üç) Derece 

Arkeolojik Sit olarak tesciline; hazırlanan koordinatlı sit sınırı paftasının, sit sınırlarının 

aktarıldığı kadastral paftanın ve tescil fişinin uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan 

taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; III. (Üç) Derece 

Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin 

hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda, Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu'nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları'na ilişkin 05/11/1999 tarih, 658 

sayılı İlke Kararı'nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal 

soruşturma başlatılmasına, kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde ilgili idare 

tarafından kapatılarak uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne 

iletilmesine, alanın daha fazla tahrip edilmemesi adına kolluk kuvvetlerince güvenlik tedbirlerinin 

arttırılmasına, söz konusu alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede 

bulunulmamasına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 03.13/21 

Toplantı Tarih ve no : 16.04.2014 - 118 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 16.04.2014 - 2347 ESKİŞEHİR 

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Seydiler Beldesi'nde yer alan yenilenen sit sınırı 

paftasının ve geçiş dönemi yapılanma koşullarının değerlendirilmesi istemine ilişkin Eskişehir 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 12.03.2014 tarih ve 2233 sayılı Kararı, Kurul 

Müdürlüğü Uzmanlarının 08.04.2014 tarihli Raporu, tescili kaldırılan 239 ada, 1 ve 2 parsellere 

ilişkin Kadastral paftanın iletildiği Afyonkarahisar Valiliği'nin (Kadastro Müdürlüğü) 11.04.2014 

tarih ve 84082599-170.03.01/2343 sayılı yazısı, Kurul Müdürlüğü Uzmanlarının 10.04.2014 tarih, 

2655 sayılı dosya inceleme raporu, geçiş dönemi yapılanma koşulları önerisi okundu ve dosyası 

ve sit sınırı paftası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda; 

Afyonkarahisar İli, İscehisar İlçesi, Seydiler Beldesi'nde yer alan ve Eskişehir Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 11.02.1999 gün, 766 sayılı Kararı ile tescilli, Eskişehir 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 21.06.2007 gün, 1984 sayılı Kararı ve 

10.05.2013 gün, 1484 sayılı Kararımızla sit sınırları ve dereceleri yeniden belirlenerek söz konusu 

sit sınırlarıyla bütünlük gösteren ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen alana 

ilişkin 12.03.2014 tarih ve 2233 sayılı Kararımız uyarınca Yanarlar Mevkiinin III. (Üç) Derece 

Arkeolojik Sit olarak değiştirildiği ve 239 ada, 1 ve 2 parsellerden tescil taramasının kaldırıldığı 

sit sınırı paftasının ve anılan kararımız uyarınca istenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
  26.04/65 
Toplantı Tarih ve no : 30.05.2014 - 126 Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no : 30.05.2014 - 2519 ESKİŞEHİR 
 
Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Mayıslar Mahallesi ile Tepebaşı İlçesi, Sepetçi 

Mahalleleri arasında kalan, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kirazlı Deresi Antik 
Yerleşiminin 2863 sayılı Kanun kapsamında tescilinin Koruma Bölge Kurulu'nda 
değerlendirilmesi istemine ilişkin Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 
18.04.2013 tarih, 89783752-169/1747 sayılı yazısı ve eki 11.04.2013 tarihli Müze Müdürlüğü 
uzman raporu, ilgili kurum görüşlerinin iletildiği yazılar, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü'nün 24.04.2013 tarih, 89783752-170/1814 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün 28.05.2013 tarih, 651844-45855 sayılı yazısı, Eskişehir Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu'nun 08.05.2013 tarih ve 1454 sayılı Kurul Kararı, MTA Genel 
Müdürlüğü'nün 28.05.2013 tarih ve 15997-564 sayılı yazısı, Eskişehir Orman Bölge 
Müdürlüğü'nün 13.06.2013 tarih ve 795-5687 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü'nün 21.05.2014 tarih ve 1981 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği, Kadastro 
Müdürlüğü'nün 27.05.2014 tarih ve 6184 sayılı yazısı ile Mayıslar Mahallesi içme suyu isale 
hattının yenilenmesi isteminin değerlendirilmesine ilişkin, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü'nün 24.02.2014 tarih ve 784 sayılı yazısı ve eki 19.02.2014 tarihli Müze Müdürlüğü 
uzman raporu, 03.03.2014 tarih ve 42244183-26.04/65-696 sayılı yazımız, Eskişehir İl Özel 
İdaresi, Tarım ve Altyapı Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın 27.03.2014 tarih ve 2587 sayılı yazısı 
okundu, 29.05.2014 tarih ve 3757 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, koordinatlı 
sit sınırı paftası, tescil fişi ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Eskişehir İli, Sarıcakaya İlçesi, Mayıslar Mahallesi ile Tepebaşı İlçesi, Sepetçi 
Mahalleleri arasında kalan, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Kirazlı Deresi Antik 
Yerleşimi'nin I. (Bir) ve III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, hazırlanan tescil fişi, 
koordinatlı Sit sınırı paftasının uygun olduğuna, alanın tapuya tescili yapılması durumunda tapuya 
şerh konulmasına, Arkeolojik Sit sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına 
ilişkin önerilerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu alanda Kültür 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, sit sınırları 
içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına, Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve 
inşai müdahalede bulunulmamasına, kaçak kazı çukurlarının kapatılmasına ilişkin Kurulumuzun 
08.05.2013 tarih ve 1454 sayılı Karan gereğinin ilgili mahkeme veya savcılığın uygun görüşünün 
alınmasının ardından ilgili kurumlarca Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılarak 
uygulama öncesi ve sonrası rapor ve fotoğrafların Kurul Müdürlüğüne iletilmesine, söz konusu 
alanda kolluk kuvvetlerince gerekli güvenlik önlemlerinin sıklaştırılmasına, Eskişehir Valiliği, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 24.04.2013 tarih ve 89783752- 170/1814 ile 21.05.2014 tarih ve 
89783752-170/1981 sayılı yazılarından yasal soruşturma başlatıldığı anlaşıldığından yasal 
soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, içme suyu mevcut 
isale hattının yenilenmesi isteminin 19.02.2014 tarihli uzman raporu doğrultusunda Müze 
uzmanları ve KUDEB uzmanları denetiminde elle kazı yapılmak koşuluyla ve uygulama öncesi 
ve sonrası rapor ve fotoğraflar ile birlikte içme suyu isale hat güzergahının işaretlendiği, kazı 
uygulamalarının genişlik ve derinliğine ilişkin verileri de içerecek şekilde hazırlanacak vaziyet 
planının Kurul Müdürlüğüne iletilmesi koşuluyla uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 31.00.1614 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2014-102  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 28.05.2014-3738 ADANA 

 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 2238, 2237, 1172, 837, 838 parsellerde 

Müzesince tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 16.04.2014 gün ve 1598 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanmış 11.04.2014 günlü raporu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Güzelburç Mahallesi, 2238, 2237, 1172, 837, 838 parsellerde 

Müzesince tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit 

alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 
 03.04/28 
Toplantı Tarih ve no : 28.05.2014 - 124 Toplantı Yeri 
Karar Tarih ve no : 28.05.2014 - 2469 ESKİŞEHİR 
 
Afyonkarahisar İli, Dinar İlçesi, Akgün Köyü’nde yer alan Eskişehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10.11.2000 gün, 1291 sayılı Kararı ile tescilli, aynı Kurul’un 
18.05.2001 gün, 1454 sayılı Kararı ile sınırları kadastral paftada belirlenmiş Akgün Höyük I. (Bir) 
Derece Arkeolojik Siti ile etkileşim içinde olan alana ilişkin sit sınırlarının uygun bulunduğu 
15.08.2013 tarih, 1727 sayılı Kararımızda, konunun faaliyeti etkilenen kurum görüşleri alınmadan 
değerlendirildiği anlaşıldığından; konuyla ilgili 09.01.2014 tarih, 2066 sayılı Kararımızla anılan 
kurum görüşlerinin iletilmesinin ardından konunun yeniden değerlendirilmesine karar verilmişti. 

Söz konusu alana ilişkin anılan kararımız doğrultusunda iletilen Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih, 35320 sayılı yazısı; Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü’nün 14.02.2014 tarih, 65116061-045.01/6612-187 sayılı yazısı, OEDAŞ Genel 
Müdürlüğü’nün 21.02.2014 tarih, 21.02.14/145-201411950 sayılı yazısı, Karayolları Genel 
Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nün 09.05.2014 tarih, 10097279-755.01/81178 sayılı yazısı ile 
konuyla ilgili faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve 
23.05.2014 tarih, 3566 sayılı dosya inceleme raporu okundu, koordinatlı sit sınırı paftası, sit 
sınırlarının aktarıldığı kadastral pafta ile fotoğrafları ve dosyası incelendi sonucu; 

Akgün Höyük I. (Bir) Derece Arkeolojik Siti ile etkileşim halinde olan ve sınırları 
koordinatlı ve kadastral paftalarda belirlenen alanın 2863 sayılı Kanun kapsamında III. (Üç) 
Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline; sit sınırlarının aktarıldığı 1/5.000 ölçekli koordinatlı sit 
sınırı paftası ve kadastral paftasının uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer alan taşınmazların 
tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; III. (Üç) Derece Arkeolojik Sit 
sınırlarına ilişkin geçiş dönemi koruma ve kullanma koşullarına ilişkin önerilerin hazırlanarak 
Kurulumuza iletilmesine; sit sınırları içerisinden geçirildiği tespit edilen karayolu ile ilgili 
Koruma Bölge Kurulu’nun 16.06.2011 tarih, 5033 sayılı Kararı ile başlatılan yasal soruşturmanın 
seyri ve sonucu hakkında Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine; 06.12.2013 tarih, 1996 sayılı 
Kararımız ile istendiği üzere Müze Müdürlüğü uzmanlarınca güncel bilgilere göre yeniden 
hazırlanacak tescil fişinin Kurulumuza iletilmesine; sit sınırları içerisinde madencilik 
faaliyetlerinin yasaklanmasına; söz konusu alana ilişkin Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu’nun 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’nın ilgili hükümlerinin geçerli olduğuna, söz 
konusu alanda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

 26.00/3436 

Toplantı Tarih ve no : 29.05.2014 - 125 Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve no : 29.05.2014 - 2495 ESKİŞEHİR 

 

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Uluçayır Köyü’nde yer alan tescilli Uluçayır Köyü 

Kumocakları Örenyeri ve Nekropolü’ne ilişkin güncellenen tescil fişi ve koordinatlı sit paftasının 

değerlendirilmesi konusunda 17.04.2014 tarih, 2387 sayılı Kararımız gereği konuyla ilgili 

faaliyeti etkilenen Kurum ve Kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar ve Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı’nın (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) 15.04.2014 tarih, 20913469-101.29.02-

252634 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği’nin (Kadastro Müdürlüğü) 07.05.2014 tarih, 82953731-

160-18/5507 sayılı yazısı, 26.05.2014 tarih, 3582 sayılı dosya inceleme raporu okundu, tescil fişi, 

koordinatlı sit sınırı paftası, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Uluçayır Köyü’nde yer alan Gayrimenkul Eski Eserler ve 

Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 15.11.1980 tarih ve A-2470 Kararı ile I. (Bir) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilen Uluçayır Köyü Kumocakları Örenyeri ve Nekropolü’ne ilişkin “Uluçayır 

Köyü Antik Yerleşimi ve Nekropolü” olarak güncellenen tescil fişi, 1/3500 ölçekli koordinatlı sit 

paftası ve sit sınırlarının aktarıldığı kadastral paftanın uygun olduğuna; sit sınırları içerisinde yer 

alan taşınmazların tapu kütüğünün beyanlar hanesine ilgili şerhlerin konulmasına; söz konusu 

alanda Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma 

Koşulları’na ilişkin 05.11.1999 gün, 658 sayılı İlke Kararı’ndaki I. (Bir) Derece Arkeolojik 

Sitlerle ilgili hükümlerin geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma koşulları olarak 

belirlenmesine; sit sınırları içerisinde madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasına ve 

Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 25.04.2014-70 Toplantı Yeri: ERZURUM 

Karar Tarihi ve No : 25.04.2014-1163 

 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yolgeçti Mahallesi ile Aziziye İlçesi Ilıca kesiminde, DSİ 8. 

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan “Karasu Çayı Taşkın Koruma Projesi” ile ilgi 

olarak hazırlanan proje tanıtım dosyasının yazı ekinde gönderildiği ve söz konusu projenin 

uygulamasında Kurumumuz mevzuatı açısından sakınca olup olmadığının bildirilmesi istemine 

yönelik Erzurum Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 26.02.2014 tarihli ve E-201440 

sayılı e-ÇED başvurusu gereği Erzurum Bölge Kurulu Uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme 

sonucu proje güzergahı üzerinde bulunan Karas Köprüsünün koruma grubu ve koruma alanının 

belirlenmesi hususundaki 2014/139 sayılı raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, 

yapılan görüşme sonucunda; 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Kahramanlar Mahallesi sınırları içerisinde, kadastro harici 

alanda kalan Karas Köprüsünün yapı grubunun “I. grup” olarak belirlenmesine, kararımız eki 

1/5.000 ölçekli haritada ED 50 UTM 3 derecelik koordinat sistemiyle işaretli alanın koruma alanı 

olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 33.07.80 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.05.2014-103  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.05.2014-3790 ADANA 

 

Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Tekeli Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun 

23.08.2012 gün ve 1286 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 

Kiliseburnu Örenyeri sahil kesimi sit alanı sınırlarının genişletilmesine ilişkin Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 15.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Tekeli Mahallesi sınırları içinde bulunan Kilise Burnu Örenyeri 

sahil kesiminin tesciline yönelik Kurulumuzca alınan 23.08.2012 gün ve 1286 sayılı kararı eki sit 

alanı sınırlarının tespit ekibince arazide yapılan incelemede mevcut olan antik dönem duvar 

kalıntıları ile toprak yüzeyindeki seramik örüntüsünü içine almadığının anlaşıldığına; Bu 

bağlamda, Kiliseburnu Örenyeri sahil kesimi için antik dönem duvar kalıntıları ile toprak 

yüzeyindeki seramik örüntüsünü içine alacak şekilde Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 

önerilen ve kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada 

belirlenen 1.2. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları ile revize sit fişinin uygun olduğuna, sit 

alanının tamamı için 2863 sayılı yasanın 17.maddesine göre Geçiş Dönemi Koruma Esaslarının 

belirlenerek değerlendirilmek üzere Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 01.18/58 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.04.2014-100  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.04.2014-3645 ADANA 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yakapınar Mahallesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 

İlave alanında bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

25.02.2005 gün ve 428 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanlardan 

1 ve 3 nolu arkeolojik sit alanlarının kadastral haritaya aplikasyonu ve 2 nolu arkeolojik sit alanı 

sınırlarının genişletilmesine ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 28.04.2014 günlü 

uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Yakapınar Mahallesi, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 

İlave alanında bulunan ve mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

25.02.2005 gün ve 428 sayılı kararı ile 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen alanlardan 

1 ve 3 nolu 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının halihazır haritadan kadastral haritaya 

aplikasyonuna yönelik hazırlanan kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritanın uygun 

olduğuna, tespit ekibince 25.02.2005 gün ve 428 sayılı karar eki haritada belirlenen 2 nolu 

3.derece arkeolojik sit alanı sınırları dışında da taş alım yerleri ile seramik yoğunluğu bulunduğu 

alan tespit edildiğinden sit alanı sınırlarının genişletilmesine yönelik tespit ekibince önerilen ve 

kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada belirlenen 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 

uygun olduğuna, Bu bağlamda günümüze kadar Yakapınar Köyü 154-170-171-173- 843- 901- 

902- 1594- 1646-1703-1742- 1777- 1820- 1839- 1857- 1858- 1864-1865 nolu parsellere tapuda 

şerh verilmemişse ‘’3.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili idareden 

istenmesine, sit alanı sınırları dışında kalmasına rağmen tapu kaydı üzerinde ‘’3.derece arkeolojik 

sit alanıdır’’ şerhi bulunan 358-1551-1552-1721 nolu parsellerin, tespit ekibince gerek yerinde 

yapılan incelemeye göre gerekse sit alanı haritalarına göre sit alanı sınırları dışında kaldığı 

anlaşıldığından tapu kaydı üzerindeki sit alanı şerhlerinin kaldırılmasına, 2 nolu 3.derece 

arkeolojik sit alanı için 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince Kurulumuzca belirlenen 

kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 01.18/60 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.05.2014-101  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.05.2014-3724 ADANA 

 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinin 

bulunduğu alana yönelik yapılan imar uygulamaları sonucu oluşan yeni dağıtımlar ve parsellerin 

tümüne yakın bir kısmında kültür varlıkları ile ilintili şerh konulduğu, tescilli kültür varlıklarının 

yerlerinin nihai olarak belirlenmesi ve yapılacak çalışma sonucu oluşan durumun mevcut 

parselasyon planı ilişkilendirerek tapuya bildirilmesine ilişkin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 

Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 03.04.2014 gün ve 756/7316 ve 12.05.2014 gün ve 

1010 sayılı yazısı, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.11.2002 gün 

ve 4986 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğünce ortaklaşa olarak 

hazırlanan 26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinde, 

Çukurova Üniversitesi ve Maliye Hazinesine ait 202 ada 6 nolu parselde bulunan, Mülga Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22.11.2002 gün ve 4986 sayılı kararı eki 

1/25000 ölçekli haritada 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve tespit ekibince Balcalı 

Antik Yerleşimi-1 olarak adlandırılan sit alanı sınırlarının zeminde yapılan ölçümlere dayalı 

olarak sayısallaştırılması ve 1/25000 ölçekli haritadan kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik 

haritaya aplikasyonuna yönelik kararımız eki kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada 

belirlenen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar 202 ada 6 

nolu parsele şerh verilmemişse ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili 

idareden istenmesine, Balcalı Yerleşkesi içinde bulunan ve üzerinde 2863 sayılı yasa kapsamında 

şerh verilmiş olan tüm parsellerin Tapu Müdürlüğünce irdelenerek verilmiş olan tüm şerhlerin 

hangi idarenin yazısı ve kurul kararına istinaden verildiğinin veya şerh taşınmışsa hangi işlemler 

sonucunda hangi parselden taşındığının ilgili idarece saptanarak bilgi ve belgeleriyle gönderilmesi 

sonrasında konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi. 
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18 Haziran 2014 – Sayı : 29034 RESMÎ GAZETE Sayfa : 177 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 01.18/59 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.05.2014-101  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.05.2014-3723 ADANA 

 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinin 

bulunduğu alana yönelik yapılan imar uygulamaları sonucu oluşan yeni dağıtımlar ve parsellerin 

tümüne yakın bir kısmında kültür varlıkları ile ilintili şerh konulduğu, tescilli kültür varlıklarının 

yerlerinin nihai olarak belirlenmesi ve yapılacak çalışma sonucu oluşan durumun mevcut 

parselasyon planı ilişkilendirerek tapuya bildirilmesine ilişkin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 

Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 03.04.2014 gün ve 756/7316 ve 12.05.2014 gün ve 

1010 sayılı yazısı, Mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 

01.10.2004 gün ve 115 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğünce ortaklaşa 

olarak hazırlanan 26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonunda; 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinde, 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne ait 203 ada 3 nolu parselde bulunan, Mülga Adana Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 01.10.2004 gün ve 115 sayılı kararı eki 1/25000 ölçekli 

haritada 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ve tespit ekibince Balcalı Antik 

Yerleşimi-3 olarak adlandırılan sit alanı sınırlarının zeminde yapılan ölçümlere dayalı olarak 

sayısallaştırılması ve 1/25000 ölçekli haritadan kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritaya 

aplikasyonuna yönelik kararımız eki kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. 

ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar 203 ada 3 nolu 

parsele şerh verilmemişse ‘’1.derece arkeolojik sit alanıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili idareden 

istenmesine, Balcalı Yerleşkesi içinde bulunan ve üzerinde 2863 sayılı yasa kapsamında şerh 

verilmiş olan tüm parsellerin Tapu Müdürlüğünce irdelenerek verilmiş olan tüm şerhlerin hangi 

idarenin yazısı ve kurul kararına istinaden verildiğinin veya şerh taşınmışsa hangi işlemler 

sonucunda hangi parselden taşındığının ilgili idarece saptanarak bilgi ve belgeleriyle gönderilmesi 

sonrasında konunun yeniden değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 01.18/61 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.05.2014-101  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.05.2014-3725 ADANA 

 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinin 

bulunduğu alana yönelik yapılan imar uygulamaları sonucu oluşan yeni dağıtımlar ve parsellerin 

tümüne yakın bir kısmında kültür varlıkları ile ilintili şerh konulduğu, tescilli kültür varlıklarının 

yerlerinin nihai olarak belirlenmesi ve yapılacak çalışma sonucu oluşan durumun mevcut 

parselasyon planı ilişkilendirerek tapuya bildirilmesine ilişkin Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü 

Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünün 03.04.2014 gün ve 756/7316 ve 12.05.2014 gün ve 

1010 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğünce ortaklaşa olarak hazırlanan 

26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonunda; 

Adana İli, Sarıçam İlçesi, Balcalı Mahallesi, Çukurova Üniversitesi Balcalı yerleşkesinde, 

Çukurova Üniversitesi ve Maliye Hazinesine ait 202 ada 4 nolu parselde bulunan ve 1/25000 

ölçekli haritada Mezarbaşı Tepesi olarak belirtilen alanda tespit edilen kaya mezarı, işlik, ve taş 

alım yerlerinin 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamında olduğunun anlaşıldığına; Bu bağlamda 

tespit ekibince Balcalı Antik Yerleşimi-2 olarak adlandırılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasanın 

7. maddesi kapsamında 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen 

kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece 

arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 31.00.1612 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2014-102   TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO  : 28.05.2014-3736 ADANA 

 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Yeşilova Mahallesi, P36-B4 pafta, 7 parselde Müzesince tespiti 

yapılan Tell El Rasm höyüğünün tesciline ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 14.04.2014 gün ve 1569 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanmış 11.04.2014 günlü raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan 

görüşmeler sonunda; 

Hatay İli, Antakya İlçesi, Yeşilova Mahallesi, P36-B4 pafta, 7 parselde Müzesince tespiti 

yapılan Tell El Rasm höyüğünün 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür 

varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Hatay 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı 

sınırlarının ve kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 186 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2014 – Sayı : 29034 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 31.08.73 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2014-102   TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO  : 28.05.2014-3754 ADANA 

 

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Sungur mahallesi, P36d4 pafta, 224-225-446 parseller ile 

tapulama harici alanda Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın tescil 

edilmesi istemine ilişkin; Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29.04.2014 gün ve 

1746 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 25.04.2014 günlü 

rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Hatay ili, Yayladağı ilçesi, Sungur mahallesi, P36d4 pafta, 224-225-446 parseller ile 

tapulama harici alanda Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanın 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özellikleri gösterdiği 

anlaşıldığından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline (OLUMLU), tespit ekibince önerilen 

ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece arkeolojik sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 

alana yönelik kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
 

KARAR 
 31.08.61 
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.05.2014-102  TOPLANTI YERİ 
KARAR TARİHİ VE NO  : 28.05.2014-3752 ADANA 
 
Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesinde bulunan özel mülkiyete ait 776 nolu 

parselin 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline ilişkin Kurulumuzun 28.03.2013 gün ve 2058 
sayılı kararı, aynı parselde bulunan kaya mezarının 2863 sayılı yasa kapsamında tesciline ilişkin 
Kurulumuzun 23.05.2013 gün ve 2298 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
26.05.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesi, özel mülkiyete ait 776 nolu parselde 
bulunan tescilli taşınmaz kültür varlığı kaya mezarı ve 1.derece arkeolojik sit alanı ile ilgili 
olarak; 

1-Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesi sınırları içinde (Eski:776 ,Yeni:125 ada 6 
parsel) bulunan ve Kurulumuzun 23.05.2013 gün ve 2298 sayılı kararı ile Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen kaya mezarının tespit ekibince zeminde yapılan 
hassas ölçümlere göre günümüzde kadastro yenileme çalışmaları kapsamında oluşan özel 
mülkiyete ait 125 ada 6-67 nolu parsellerde kaldığının anlaşıldığına; Bu bağlamda, tescilli kaya 
mezarının kadastral adresindeki eksikliğinin giderilmesine yönelik revize anıt fişi ile tespit 
ekibince önerilen ve kararımız eki 1/500 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada 
belirlenen Korunma Alanı sınırlarının uygun olduğuna, günümüze kadar 125 ada 6-67 nolu 
parsellere şerh verilmemişse ‘’Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır’’ şerhinin 
verilmesinin ilgili idareden istenmesine, 

2-Hatay İli, Yayladağı İlçesi, Şenköy Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun 
28.03.2013 gün ve 2058 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen arkeolojik 
alan günümüzde kadastro yenileme çalışmaları kapsamında oluşan özel mülkiyete ait 125 ada 6 
nolu parselde kaldığından sit alanı sınırlarının güncel kadastral haritaya aplikasyonuna yönelik 
kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece 
arkeolojik sit alanı sınırları ile 2863 sayılı yasanın 17.maddesi kapsamında Geçiş Dönemi 
Koruma Esaslarının belirlenmesine yönelik tespit ekibince önerilen Geçiş Dönemi Koruma 
Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Sayfa : 194 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2014 – Sayı : 29034 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 01.18/23 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.04.2014-100   TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO  : 30.04.2014-3643 ADANA 

 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe Mahallesi, Mollaömer mevkinde bulunan su deposu 

civarında tespit edilen arkeolojik alanın tesciline ilişkin; Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 18.02.2014 gün ve 801 sayılı yazısı, Kurul ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 11.04.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, 

yapılan görüşmeler sonucunda; 

Adana ili, Sarıçam ilçesi, Göztepe Mahallesi, Mollaömer mevkinde bulunan su deposu 

civarında tespit edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz 

kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, 

Kurul ve Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit 

alanı sınırlarının ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna 

karar verildi. 
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Sayfa : 198 RESMÎ GAZETE 18 Haziran 2014 – Sayı : 29034 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 33.05/1310 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.05.2014-103   TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO  : 29.05.2014-3781 ADANA 

 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Karadedeli mahallesi, Yalaktaş mevkinde tespit edilen arkeolojik 

alanın tesciline ve söz konusu alandaki izinsiz uygulamalara ilişkin; Mersin Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğünün 09.04.2014 gün ve 2888 sayılı yazısı, Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanan 12.02.2014 gün ve 392 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Silifke ilçesi, Karadedeli mahallesi, Yalaktaş mevkinde tespit edilen arkeolojik 

alanın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı 

anlaşıldığından 1.ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanmış olan ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun 

olduğuna, 2863 sayılı yasanın 4. Maddesinde bildirilen haber verme zorunluluğuna uymayarak sit 

tescili öncesince örenyerinde tahribat yapanlar hakkında 2863 sayılı yasanın 9., 65. ve 67 

.maddeleri uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına, arkeolojik verilerin daha fazla zarar 

görmemesi amacıyla mevcut durumunun aynen korunmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 80.00.112 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.05.2014-104  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.05.2014-3798 ADANA 

 

Osmaniye İli, Merkez, Fakıuşağı Mahallesi, N36-d-25-b-1-c paftada bulunan ve Mülga 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.07.2010 gün ve 6205 sayılı 

kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Fakıuşağı Antik Yerleşimi sit 

haritasındaki düzeltme ile antik yerleşim için mülga Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu’nun 28.01.2011 gün ve 6807 sayılı kararı ile 2863 sayılı yasanın 17.maddesi gereği, 

belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarına ilişkin, Bölge Kurulu 

Müdürlüğünün 23.05.2014 günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

 Osmaniye İli, Merkez, Fakıuşağı Mahallesi, N36-d-25-b-1-c paftada bulunan ve mülga 

Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 09.07.2010 gün ve 6205 sayılı 

kararı ile 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen Fakıuşağı Antik Yerleşimine ait 

09.07.2010 gün ve 6205 sayılı karar eki sit haritasında bazı köşe koordinatları ile bazı parsel 

numaralarının sehven gösterilmediğinin, 2863 sayılı yasanın 17.maddesine göre Koruma Amaçlı 

İmar Planının yapımı için verilen 3 yıllık sürenin 28.01.2014 tarihinde sona erdiğinin 

anlaşıldığına; Bu bağlamda, Fakıuşağı Antik Yerleşimi için düzeltilmiş kararımız eki 1/2000 

ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit 

alanı sınırlarının uygun olduğuna, Fakıuşağı Antik Yerleşimine yönelik ilgili idarece yakın 

geçmişte Koruma Amaçlı İmar Planı teklifi sunulduğu da dikkate alınarak Koruma Amaçlı İmar 

Planı yapımı için ilgili idareye 1 yıllık süre verilmesine, 1 yıllık sürede de Geçiş Dönemi Koruma 

Esasları ve Kullanma Koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 80.05.49 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.05.2014-104  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.05.2014-3800 ADANA 

 

Osmaniye ili, Sumbas ilçesi, Alibeyli köyü, Kastal mevkii, 115 ada, 1-6-7 parsellerde 

Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropol alanının 2863 sayılı yasa 

kapsamında tescil edilmesi istemine ilişkin; Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 22.04.2014 gün ve 536 sayılı yazısı ve eki Osmaniye Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanmış 10.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası 

incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Osmaniye ili, Sumbas ilçesi, Alibeyli köyü, Kastal Mevkii, 115 ada, 1-6-7 parsellerde 

Osmaniye Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen nekropol alanının 2863 sayılı yasa 

kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline(OLUMLU), 

tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. Derece arkeolojik sit alanı 

sınırları ile alana yönelik Geçiş Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma Koşullarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 01.12/273 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 27.05.2014-101  TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 27.05.2014-3719 ADANA 

 

Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Ayas Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer 

alan, özel mülkiyete ait, 147 ada, 20 parselde Müzesince yapılan sondaj sonucunun ve tescil 

isteminin değerlendirilmesine ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

30.04.2014 gün ve 1863 sayılı yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 

15.04.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler 

sonucunda;  

 Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Ayas Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde yer 

alan, özel mülkiyete ait, 147 ada, 20 parselde Müzesince yapılan sondaj çalışmalarında 2863 

sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıyan mozaik ve yapı 

kalıntılarına rastlanıldığının anlaşıldığına, söz konusu alanın 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tesciline, Adana Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan ve kararımız eki haritada gösterilen 

sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, Belediyesince, 1. Derece arkeolojik sit alanı sınırlarının 

Yumurtalık Koruma Amaçlı İmar Planına bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak alan 

olarak işlenerek bir örneğinin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 33.06.604 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.05.2014-103   TOPLANTI YERİ 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.05.2014-3789 ADANA 

 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik Mahallesi, 717-724-725-726-727 parsellerde tespit 

edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesi istemine ilişkin; Mersin 

Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.03.2014 gün ve 1969 sayılı yazısı ve eki Tarsus 

Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış 11.03.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun 

işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin ili, Tarsus ilçesi, Meşelik Mahallesi, 717-724-725-726-727 parsellerde tespit 

edilen arkeolojik alanın 2863 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşıldığından 1. derece arkeolojik 

sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritalarda gösterilen 1. derece 

arkeolojik sit alanı sınırları ile alana yönelik kararımız eki Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve 

Kullanma Koşullarının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

 

KARAR 

 

Toplantı Tarihi ve No : 23.05.2014-91 Toplantı Yeri  : SAMSUN 

Karar Tarihi ve No : 23.05.2014-1848 

 

Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi sınırlarında, tapulanma harici alanda 

kalan su değirmeninin tescil istemine yönelik Samsun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

26.12.2013 gün ve 3376 sayılı yazısı, tescile ilişkin kurum görüşünü içeren Samsun Büyükşehir 

Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının 20.02.2014 gün ve 496 sayılı yazısı, Samsun 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 30.04.2014 gün ve 141 sayılı 

dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda; 

Samsun İli, Tekkeköy İlçesi, Asarağaç Mahallesi sınırlarında, tapulanma harici alanda 

kalan su değirmeninin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 

korunma alanının ekteki 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine, korunma 

alanı içinde yapılacak her türlü uygulama öncesi Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar 

verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)   80 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/6400 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının
Tespitine Dair Karar

2014/6401 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici
1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi
Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar

2014/6429 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Kapsamında Verilecek Ödül Miktarının Belirlenmesine
İlişkin Karar

2014/6453 Artvin İlinde Tesis Edilecek İskale Regülatörü ve Hidroelektrik Santralinin Yapımı
Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar

2014/6457 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı
Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan
Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair

Tezkere

ATAMA KARARI
2014/6423 Yunus Emre Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliklerine Atama Yapılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
2014/6459 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm

Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
— Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik
— Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Yönetmelik
— Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa

Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine
Dair Yönetmelik (SHY 65-02)

TEBLİĞLER
— INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak

Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2014/13)
— İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/6)’in Yürürlükten

Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
— İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/7)
— 2014 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
— 2014 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
— 2014 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
— 2014 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
— Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
— Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

NOT: 17/6/2014 tarihli ve 29033 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları
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
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