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BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK

14 Ocak 2015

69471265-305-377
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Ocak 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Eğitim
Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
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68244839-140.03-13-24
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 14/1/2015 tarihli ve 69471265-305-377 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Ocak 2015 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Avrupa
Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın dönüşüne kadar Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Eğitim
Bakanı Nabi AVCI’nın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
İçişleri Bakanlığından:
DIŞ TEMSİLCİLİKLERİN KORUNMASINDA GEÇİCİ SÜRELİ
GÖREVLENDİRİLECEK EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİ HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’nin dış temsilciliklerinde koruma
görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel
Müdürlüğü personelinin seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve performans
değerlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, dış temsilciliklerde koruma görevlisi olarak Dışişleri
Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü personelini
ve bu personel ile ilgili diğer konuları kapsar.
(2) Bulundukları ülke veya yer itibariyle korunması yönünden farklı uygulama yapılması kararlaştırılan dış temsilcilikler ile Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalardan
doğan hak ve yükümlülükler kapsamında dış temsilcilik niteliği taşımayan yurt dışı teşkilatında
koruma görevlisi olarak görevlendirilecek personel hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 8 inci maddesi, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ve 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Dışilişkiler Dairesi Başkanlığını,
b) Biriminin en üst dereceli amiri: Genel Müdürlük merkez teşkilatı ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında her bir birimin rütbe bakımından en üst dereceli başkanını/müşavirini/müdürünü, illerde il emniyet müdürünü,
c) Dış temsilcilik: Dışişleri Bakanlığının yurt dışı teşkilatını oluşturan diplomatik temsilcilikler ile konsolosluk temsilciliklerini,
ç) Diplomatik kariyer memuru: Dışişleri Bakanlığında görevli meslek memurları ile
konsolosluk ve ihtisas memurlarını,
d) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
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f) Koruma amiri: Koruma memurunun amiri durumundaki komiser yardımcısı veya
daha üst rütbeli personeli,
g) Koruma görevlisi: Misyon koruma görevini yerine getirmek üzere bu Yönetmelik
hükümlerine göre seçilen ve görevlendirilen polis memuru, başpolis memuru ile komiser yardımcısı veya daha üst rütbeli personeli,
ğ) Koruma memuru: Başpolis memuru ve polis memuru rütbesindeki personeli,
h) Misyon koruma: Misyon şefinin veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memurunun talimatları çerçevesinde dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması ile misyon görevlilerinin korunmalarına ilişkin görevleri,
ı) Misyon şefi: Dış temsilciliğin en üst amirini,
i) PBS: Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Bilgi Sistemini,
j) Pol-Net: Emniyet Genel Müdürlüğü intranet iletişim alt yapısını,
k) Sınav: Misyon koruma sınavını,
l) Sınav dönemi: Başkanlıkça yapılan iki sınav duyurusu arasında kalan süreyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Koruma Görevlisi Olacaklarda Aranılacak Şartlar
Aranılacak şartlar
MADDE 5 – (1) Dış temsilciliklerde görevlendirilecek koruma görevlilerinde, sınav
için öngörülen müracaat tarihi itibariyle;
a) Emniyet hizmetleri sınıfında fiilen en az beş yıl görev yapmış olmak,
b) Birimin en üst dereceli amiri tarafından muvafakat verilmiş olmak,
c) On sekiz yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş tashihlerinde, tashihten önceki
yaş esas alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın otuzbir aralık tarihi itibariyle otuz beş yaşından gün almamış olmak,
ç) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilmemiş olmak,
d) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ya da son üç yıl içerisinde aylıktan kesme
cezası almamış olmak,
e) Son iki performans değerlendirme döneminde iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanı almış olmak,
f) Yurt dışı eğitimi dâhil, herhangi bir sebeple altı aydan fazla yurt dışında bulunmuş
personel için; kadrolarının tahsisli olduğu birimde göreve başlama tarihinden itibaren, son yurt
dışı görevi kapsamında yurt dışında kaldığı süre kadar emniyet teşkilatında fiilen görev yapmış
olmak,
g) Aylıksız izinli olmamak,
ğ) Misyon koruma görevi için atanıp, sağlık sebepleri haricindeki nedenlerle atandığı
göreve gitmemiş, görev süresi tamamlanmadan kendi isteğiyle merkeze dönmüş veya merkeze
geri çağrılmış olmamak,
h) Daha önce misyon koruma görevi yapmamış olmak,
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ı) Süresi altı ayın üzerinde olan yurt dışı görevinde bulunmuyor veya yurt dışı eğitimi
görmüyor olmak,
i) Sınava başvuru tarihi itibariyle başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, başpolis
veya polis memuru rütbesinde bulunmak,
j) Beden kitle indeksinin en az 18 (dahil), en fazla 28 (dahil) arasında olduğunu resmi
bir sağlık kuruluşundan belgelemek,
k) Komiser Yardımcılığı Kursunda eğitim görmüyor olmak,
l) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen sınavda başarılı olmak,
m) PBS kayıtlarında son dört dönem performans atışlarında ayrı ayrı 80 ve üzeri puan
almış olmak,
şartları aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Duyuru, Başvuru ve Başvuruların Değerlendirilmesi
Duyuru
MADDE 6 – (1) Sınav yapma kararı Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından müştereken alınır. Sınavla ilgili duyuru Başkanlık tarafından yapılır.
Başvuru ve başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7 – (1) Sınava katılmak isteyen personel, Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler içinde görev yaptığı asli kadrosunun bulunduğu birimden başvurur.
(2) Başvurulara ilişkin işlemler, illerde eğitim şube müdürlükleri, Genel Müdürlük merkez ve merkeze doğrudan bağlı taşra teşkilatında personel işlerinden sorumlu birimler aracılığıyla yerine getirilir.
(3) Başvurular, ikinci fıkrada belirtilen birimler tarafından Genel Müdürlük personel
bilgi sistemi ve birimlerdeki özlük bilgileri esas alınarak 5 inci maddede belirtilen şartlara göre
değerlendirilir. Dış Temsilciliklerde koruma görevlisi olacaklarda aranılan şartları taşıyan ve
taşımayan personel şeklinde iki ayrı liste düzenlenir. Bu listeler, birimin en üst dereceli amiri
veya bu amirin yetkilendirdiği amir tarafından onaylanır ve verilen süre içerisinde Başkanlığa
gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sınav, Sınav Komisyonu ve Nihai Başarı Sıralaması
Sınav
MADDE 8 – (1) Sınav, yazılı ve mülakat sınavlarından oluşur.
(2) Yazılı sınav Ankara’da yapılır. Sınav süreci Başkanlık tarafından yürütülür. Yazılı
sınavın farklı il merkezlerinde yapılmasına da karar verilebilir. Bu yönde karar verilmesi halinde, bu sınavın yapılma usul ve esasları Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Genel
Müdürlük tarafından belirlenir.
(3) Herhangi bir nedenle sınava katılamayan aday, başarısız sayılır.
(4) Yazılı sınavın, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde, bu sınavın yapılmasına ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumla müştereken belirlenir.
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Sınav komisyonu
MADDE 9 – (1) Yazılı ve mülakat sınavları, Genel Müdürün uygun göreceği Genel
Müdür Yardımcısı başkanlığında, Genel Müdürün belirleyeceği iki daire başkanı ve Dışişleri
Bakanlığınca belirlenecek iki üyenin katılımı ile oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen sınav komisyonuna yardımcı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığından ve Genel Müdürlükten yeterli sayıda personel görevlendirilebilir. Sınav komisyonunun talebi ve isteği doğrultusunda uzmanlığından faydalanılması gereken personel ve kişiler
de sınavda görev alabilir. Bu fıkra kapsamında görev alacak kişi ve personelin üstleneceği
görev ve sorumluluklar sınav komisyonu tarafından belirlenir.
Yazılı sınav
MADDE 10 – (1) Yazılı sınav çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılır.
(2) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe aksine bir karar verilmedikçe Ankara’da yapılır.
(3) Yazılı sınavda;
a) İnsan Hakları (%10),
b) Anayasa ve İdare Hukuku (%10),
c) Polisi ilgilendiren mevzuat (%20),
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10),
d) Protokol Bilgisi (%10),
e) Silah Bilgisi (%20),
f) Güncel ve Kültürel Konular (%10),
g) Yabancı Dil (%10),
olmak üzere yüz soru sorulur. Her sorunun puan değeri aynı olmak üzere, yüz puan
üzerinden değerlendirme yapılır.
(4) Dışişleri Bakanlığının ayrı ayrı olarak talep ettiği amir ve memur sayısının üç katı
personel genel başarı puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere
mülakat sınavına çağrılır.
(5) Yazılı sınav başarı listesinde eşitlik olması durumunda eşitlik bozuluncaya kadar
aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;
a) İnsan Hakları sorularında puanı fazla olan adaya,
b) Anayasa ve İdare Hukuku sorularında puanı fazla olan adaya,
c) Polisi ilgilendiren mevzuat sorularında puanı fazla olan adaya,
ç) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi sorularında puanı fazla olan adaya,
d) Protokol Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,
e) Silah Bilgisi sorularında puanı fazla olan adaya,
f) Güncel ve Kültürel konulardaki sorularda puanı fazla olan adaya,
g) Yabancı Dil sorularında puanı fazla olan adaya,
ğ) Amirlerde kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,
h) Memurlarda sicil numarası küçük olan adaya,
öncelik tanınır.
(6) Yazılı sınav başarı listesi, Başkanlığın Pol-Net adresinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç
duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca bir tebligat yapılmaz.
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(7) Sınava ait her türlü evrak, tutanak ve belgeler yeni açılacak sınava kadar Başkanlıkta
saklanır. Yazılı sınav, bu sınavı yapabilen kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde
sınava ilişkin ilgili kurumda saklanacak belgeler ilgili kurumla müştereken belirlenir.
Yazılı sınava itiraz
MADDE 11 – (1) Yazılı sınav sonuçlarına maddi hata bulunduğu iddiasıyla, yazılı sınav
başarı listesinin duyurusunu takip eden iki iş günü içinde yazılı olarak Başkanlığa itirazda bulunulabilir. Süresi içinde itirazda bulunmayan adayların itirazları dikkate alınmaz. İtirazlar yedi
iş günü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine bildirilir.
Mülakat sınavı
MADDE 12 – (1) Mülakat sınavı; yazılı sınav başarı listesi sıralamasına göre Ankara’da
yapılır.
(2) Mülakat sınavı, sınav komisyonu tarafından dış temsilcilikleri koruma görevi için
gerekli mesleki yeterliliği belirlemek üzere adayın; temsil yeteneğinin, bir konuyu kavrayıp
özetleme ve ifade yeteneği ile yabancı dil bilgisinin puan vermek suretiyle değerlendirilmesidir.
Mülakat sınavı;
a) Temsil yeteneği 40 puan,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği 40 puan,
c) Yabancı dil bilgisi 20 puan,
olmak üzere toplam yüz puan üzerinden yapılır. Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı bu Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Mülakat Sınavı Aday
Değerlendirme Formuna kaydolunur. Sınav komisyonunun yüz tam puan üzerinden verdiği
puan adayın mülakat sınavı puanını oluşturur. Mülakat sınavı puanı 50 puanın altında olan personel başarısız sayılır ve nihai sıralamaya dahil edilmez.
(3) Temsil yeteneğinin tespitinde; güncel ve kültürel konular, protokol bilgisi, giyim,
kültürel farkındalık, tutum ve davranış, davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu ve uyum
kabiliyeti gibi nitelikler aranır.
(4) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneğinin tespitinde; mülakat sınavında
adaylara sorulmak üzere, ölçmeye yönelik soru hazırlanabilir. Bu yönteme başvurulması halinde hazırlanan sorular, sınav komisyonu huzurunda adayın kendisi tarafından kura çekilmek
suretiyle sorulur. Bir adaya sorulan soru bir başka adaya da sorulabilir. Adaya bu yöntemle kaç
soru sorulacağına sınav komisyonu karar verir. Bu yönteme başvurulması sınav komisyonu
üyelerinin ayrıca soru sormasına engel oluşturmaz.
Sınavı geçersiz sayılacaklar
MADDE 13 – (1) Aşağıdakilerin sınavı başarısız sayılır;
a) Yerine bir başkası sınava girenler,
b) Kopya çekenler veya kopya çekme girişiminde bulunanlar,
c) Sınav kurallarına aykırı hareket edenler.
(2) Birinci fıkrada belirtilen hallerde fiilin niteliğine göre ilgililer hakkında adli ve/veya
idari işlem başlatılır.
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Nihai başarı sıralaması
MADDE 14 – (1) Nihai başarı sıralaması, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi gereğince
yapılan yazılı sınav ile 12 nci maddesi gereğince yapılan mülakat sınavında başarılı sayılanların
yazılı sınav puanları ile mülakat sınavı puanlarının aritmetik ortalaması alınarak koruma amir
ve memurları için ayrı ayrı hesaplanır. Koruma amir ve memurları, nihai başarı puanı en yüksek
toplam puana ulaşan adaydan başlamak üzere kendi aralarında sıralanır.
(2) Yazılı ve mülakat sonuçlarına göre başarılı aday sayısının tespitinde; Dışişleri Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğe ayrı ayrı bildirilen koruma amiri ve memuru sayısı kadar
aday sayısı esas alınmakla beraber, koruma amir veya memurlarından başarılı olanların sayısı
yeterli sayıya ulaşmasa dahi başarılı aday listesi bu haliyle Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
(3) Koruma amir ve memurları için ayrı ayrı düzenlenecek nihai başarı sıralaması Başkanlığın Pol-Net adresinden ilan edilir. Bu ilanla sonuç duyurusu tamamlanmış sayılır. Ayrıca
adrese bir tebligat yapılmayacaktır.
(4) Üçüncü fıkraya göre hazırlanacak nihai başarı listesinde eşitlik olması durumunda
eşitlik bozuluncaya kadar aşağıdaki esaslar sırasıyla takip edilerek;
a) Yazılı sınavda yüksek puan alan adaya,
b) Amirlerde kıdem sıralamasına göre önde olan adaya,
c) Memurlarda sicil numarası küçük olan adaya,
öncelik tanınır.
(5) Nihai başarı listesi, müteakip sınav dönemine kadar geçerlidir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Görev Öncesi Eğitim
Görev öncesi eğitim
MADDE 15 – (1) Misyon koruma sınavında başarılı olan personel, yurt dışı görev öncesi, Başkanlıkça eğitim programına tabi tutulur. Bu program iki bölümden oluşur. Birinci bölümde göreve hazırlık eğitimi, ikinci bölümde ise önemli kişilerin ve önemli tesislerin korunması eğitimi verilir.
(2) Görev öncesi eğitim programının süresi ve eğitim konuları Dışişleri Bakanlığı ile
Genel Müdürlük tarafından müştereken belirlenir.
(3) Görev öncesi eğitim programına katılacak personel, harcırah ve yol masrafları kadrolarınca karşılanmak üzere, geçici görevli olarak Ankara’ya çağrılır.
(4) Adayların görev öncesi eğitim programına katılması şarttır. Programa izinsiz olarak
veya idarece kabul edilebilir bir mazeret sunmaksızın altı ders saatinden fazla süre katılmayanlar eğitim programından çıkarılır ve dış göreve atanma hakkını kaybederler. Hastalık ve diğer zorunlu nedenlerle, programa katılamayanlar ile katılıp da devam edemeyenler hakkında
tesis edilecek iş ve işlemler Genel Müdürlükçe belirlenir.
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ALTINCI BÖLÜM
Sağlık Durumu, Atama, Görev Süresi, Geri Çağrılma,
Performans Değerlendirme ve Disiplin
Sağlık durumu
MADDE 16 – (1) Dışişleri Bakanlığınca ataması yapılacağı bildirilen personel, masrafları kendileri tarafından karşılanmak suretiyle tam teşekküllü bir Devlet hastanesinden, atama
tebligat tarihi itibariyle son altı ay içerisinde alacakları her türlü iklim şartlarında görev yapabileceklerine dair sağlık kurulu raporunu Dışişleri Bakanlığına ibraz eder.
(2) Sağlık kurulu raporunun olumsuz olması veya her türlü iklim koşullarında görev
yapabileceğine dair sağlık kurulu raporunun ibraz edilememesi halinde, personel dış temsilciliklere atanma hakkını kaybeder.
Atama
MADDE 17 – (1) Nihai başarı listesindeki sıralamaya göre, görevlendirme için aranan
şartları taşıdığı Başkanlıkça bildirilen personelin atama işlemleri Dışişleri Bakanlığınca yerine
getirilir.
(2) Sınavı kazanan personel, statülerinin veya hizmet sınıflarının değişmesi halinde
misyon koruma görevine atanma hakkını kaybeder.
(3) Sınavı kazanıp, görevlendirme bekleyen personeli;
a) Süresi altı aydan daha fazla olan yurt dışı eğitim veya göreve katılmaya da hak kazanması halinde,
b) Komiser yardımcılığı kursu sınavını kazanması veya komiser yardımcılığı kursuna
başlaması halinde,
Başkanlıkça belirlenen süre içerisinde bu görevlerden birini tercih etmesi istenir. Tercihte bulunmayan personel, misyon koruma görevinin haricindeki görevi veya eğitimi tercih
etmiş sayılır. Bu fıkra kapsamındaki personel nihai başarı listesinden çıkarılır ve durumu Başkanlıkça Dışişleri Bakanlığına bildirilir.
(4) Atamalarda hizmet gerekleri öncelikli olarak değerlendirilerek, görevin en iyi ve
en verimli şekilde yerine getirilmesi hedeflenir. Atama yapılacak dış temsilciliğin tespitinde,
imkânlar ölçüsünde adayların; yabancı dil durumu, mesleki uzmanlığı ve gidilecek ülkenin koşulları dikkate alınır.
Görev süresi
MADDE 18 – (1) Koruma görevlilerinin görev süresi bir yıldır, Dışişleri Bakanlığı ve
Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.
Soruşturma ve kovuşturma sonucunda alınan cezaların görevlendirmeye etkisi
MADDE 19 – (1) Personel hakkında yürütülmekte olan adli ve/veya idari soruşturma
ya da kovuşturma, Dış Temsilciliklerde koruma görevlisi olmak için başvuruda bulunmaya ve
bu amaçla yapılan sınavlara katılmaya engel oluşturmaz.
(2) Personel hakkında yürütülen adli ve/veya idari soruşturma ya da kovuşturma bilgileri görevlendirme aşamasında Genel Müdürlük tarafından değerlendirilir. Görevlendirme tarihi
itibariyle; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ikinci kitabının, dördüncü
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kısmının üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci bölümlerinde yazılı suçlarla,
işkence, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı gibi
yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlardan dolayı hakkında adli soruşturma veya kovuşturma bulunanlar ile aynı suçlar nedeniyle hakkında idari soruşturma yürütülenlerin ataması
ertelenir.
(3) İkinci fıkra kapsamında hakkında açılan adli ve/veya idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamına giren nitelikte hapis
cezası veya aynı fıkranın (d) bendi kapsamına giren nitelikte disiplin cezası alanlar ve 6004
sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre engelleyici durumu
haiz olanlar yurt dışı göreve atanmaz. Bu personelden, adli/idari soruşturma veya kovuşturma
sonucunda, haklarında mahkumiyet kararı verilmeyenlerden kararı kesinleşenler ile disiplin
cezası almayanlar 5 inci maddedeki şartları halen taşımaları durumunda mevcut sırasına, mevcut sırası geçmiş ise tabi olduğu sınav dönemine ait bir sonraki görevlendirilecek personel listesinin başına ilave edilir.
Geri çağrılma
MADDE 20 – (1) Dış Temsilciliklerde görevli koruma görevlilerinden;
a) Atama için ön görülen nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı verilenler,
c) Temsil yeteneğini kaybettiğine misyon şefince karar verilenler ile Dışişleri Bakanlığı
mevzuatına göre yurt içi görevine dönmesine karar verilenler,
ç) Görevin gerektirdiği fiziki ve koruma yeterliliğinde, görevlerini yerine getiremeyecek
derecede azalma veya tümden yitirme olduğu misyon şefince tespit edilenler,
d) Kabul edilebilir bir mazeretinden dolayı kendi rızasıyla merkeze dönüş talebi Dışişleri
Bakanlığınca uygun bulunanlar,
e) Emniyet Genel Müdürlüğünce yurt içinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar,
f) Bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında hakkında açılan
adli/idari soruşturma veya kovuşturma sonucunda mahkum olanlar ile kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası alanlar,
kalan görev sürelerine bakılmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevlerine atanırlar. Kararın kesinleşmesinden sonra 19 uncu madde kapsamında görevlendirilmesine engel
hali ortadan kalkanlar kalan görev sürelerini tamamlamak üzere görevlerine iade edilirler.
(2) Yukarıda belirtilen sebeplerle misyon koruma görevi sona eren koruma görevlileri
bu göreve yeniden müracaat edemez ve atanamaz.
(3) Yurt dışında görevlendirilmekle birlikte, yurt dışına ataması yapılmadan önce yurt
içinde işledikleri bir suçtan dolayı, sonradan haklarında bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin
ikinci fıkrası kapsamında adli soruşturma veya kovuşturma açılanlar ile aynı suçlar nedeniyle
hakkında idari soruşturma başlatılanlar, ilgili mercilerce haklarında kesin karar verilinceye kadar Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevlerine atanırlar.
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Disiplin, performans değerlendirmesi ve ödüllendirme
MADDE 21 – (1) Koruma görevlileri yurt dışı görevleri süresince disiplin, performans
değerlendirmesi ve ödüllendirme bakımından Dışişleri Bakanlığı mevzuatına tabidir.
(2) Koruma görevlilerinin Dışişleri Bakanlığındaki görevleri boyunca işledikleri fiillerden dolayı disiplin soruşturması yürütme ve ceza verme yetkisi Dışişleri Bakanlığındadır.
(3) Koruma görevlilerinin görevleri süresince aldıkları performans değerlendirme puanı,
disiplin cezaları ve ödüller Genel Müdürlük kayıtlarına geçirilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk
Görev, yetki ve sorumluluk
MADDE 22 – (1) Koruma görevlileri, misyon şefinin veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memurunun talimatı çerçevesinde dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması ile misyon mensuplarının korunmalarına ilişkin görevleri yerine getirirler. Koruma görevlileri koruma planı esasları ile misyon şefinin veya görevlendireceği diplomatik kariyer memurunun talimatına uygun şekilde güvenliğin sağlanmasına yönelik tedbirleri
almakla yükümlüdürler.
(2) Koruma görevlileri birinci fıkrada belirtilen görev tanımlarına uygun işlerde görevlendirilirler.
(3) Koruma görevlilerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar Dışişleri
Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken hazırlanacak talimat ile düzenlenir.
(4) Koruma görevlilerinin çalışma saatleri ve nöbet düzenleri görevlendirildikleri dış
temsilciliğin misyon şefi veya görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuru ile koruma
amiri tarafından müştereken belirlenir. Nöbet düzenleri ile çalışma saatlerinin belirlenmesinde
bulunulan ülkenin güvenlik koşulları ile dış temsilciliklere ait bina ve konutların yerleşim ve
ihtiyacı göz önünde bulundurulur.
(5) Dış temsilciliklerde görevlendirilen amirler koruma amiri olarak memurlar ise koruma memuru olarak görev yaparlar.
(6) Koruma memurları, koruma amirlerine bağlı olarak görev yaparlar. Koruma memurları, koruma amirleri tarafından verilecek görevleri yapmakla yükümlüdür. Koruma amirinin bulunmadığı hallerde en kıdemli koruma memuru koruma amirinin görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Koruma amiri koruma planının hazırlanması, uygulanması ve dış temsilciliklerin güvenliğiyle ilgili konularda misyon içi yazışma yapma yetkisini haizdir.
(7) İlgili birim veya daire başkanlığı tarafından duyurusu yapılması istenen hususlar ilgililere kendileri tarafından Başkanlığa bildirilen elektronik posta adresleri yoluyla iletilebilir.
(8) 9/7/2001 tarihli ve 2001/2785 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında sınava çağrılanlar,
geçici görevli sayılırlar.
Müracaat
MADDE 23 – (1) Koruma memurları, dış temsilciliklerde görevleri süresince müracaatlarını, koruma amirleri aracılığıyla misyon şeflerine yaparlar.
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SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Koruma planı
MADDE 24 – (1) Dış temsilcilikte görevli koruma amiri, koruma amirinin bulunmaması halinde en kıdemli koruma görevlisi tarafından hazırlanan koruma planı görüş için misyon
şefine veya onun görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuruna sunulur. Koruma planının
dış temsilciliğin bulunduğu ülkenin veya temsilciliğin koşulları göz önünde bulundurularak
hazırlanması esastır. Misyon şefi veya onun görevlendireceği bir diplomatik kariyer memuru
tarafından uygun görülen koruma planı onaylanmak üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.
(2) Koruma planı en az 3 nüsha olarak düzenlenir ve dış temsilcilikler tarafından Dışişleri
Bakanlığına iletilir. Koruma planı dış temsilciliklerce düzenli olarak güncellenir.
Görev dönüşü
MADDE 25 – (1) Koruma görevi sona eren personel dış temsilcilikten ilişiği kesildiği
tarihten itibaren on beş gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğündeki görevine başlar.
(2) Koruma görevlileri yurda dönüş yaptığı günü takip eden bir ay içerisinde yurt dışı
görev dönüş raporunu iki nüsha olarak çalıştığı kadrolarının tahsisli olduğu birim aracılığıyla
Başkanlığa gönderir. Raporun bir nüshası Dışişleri Bakanlığına gönderilir.
Nöbet sistemi
MADDE 26 – (1) Dış temsilciliklerin faaliyetleri gereği koruma görevlileri, güvenliğin
veya hizmetin devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında nöbet hizmeti yerine getirebilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) 27/1/2010 tarihli ve 27475 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış
Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü
Personeli Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükümleri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içinde yeni sınav duyurusu yapılır.
(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, halen yurt dışında görevde olan
koruma görevlilerinden;
a) Görev süresi iki yılı aşanlar merkeze atanarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına
iade edilirler.
b) Görev süresi bir yılı aşanlar ise 18 inci madde kapsamında değerlendirilerek, uygun
görülenlerin görev süresi iki yıla tamamlanır. Uygun görülmeyenler ise merkeze atanarak Emniyet
Genel Müdürlüğü kadrolarına iade edilirler.
c) Görev süresi bir yılı aşmayan koruma görevlileri ise 18 inci madde kapsamında değerlendirilir.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Dışişleri Bakanı birlikte yürütür.
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Millî Eğitim Bakanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI
MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE
SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve
kabiliyetleri beliren çocukları, küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere üniversiteler bünyesinde devlet konservatuvarları, Türk müziği devlet konservatuvarları ve müzik ve sahne sanatları fakültelerine bağlı olarak açılan müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne
sanatları liselerinin eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, devlet konservatuvarları, Türk müziği devlet konservatuvarları ve müzik ve sahne sanatları fakülteleri bünyesinde yer alan müzik ve bale ilköğretim
kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin kuruluş, eğitim, öğretim, yönetim, denetim
ve işleyişine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel
Kanununun 33 üncü ve 58 inci maddeleri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesi ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15/B maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, kayıt yenileme, birinci-ikinci
dönem başlangıç ve bitiş tarihleri, resmî ve yarıyıl tatilleriyle sınav tarihlerini belirten ve Millî
Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi esas alınarak belirlenip üniversite senatolarınca kabul edilen
takvimi,
b) Alan dersleri: Ders çizelgelerinin zorunlu veya ortak dersler kısmında yer alan müzik
ve sahne sanatları bölümlerinin ilgili anasanat dallarının temel derslerini,
c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
d) Dekan: Müzik ve sahne sanatları fakülteleri dekanını,
e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,
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f) Devlet Konservatuvarı: Bünyesinde müzik ve bale ortaokulu ile müzik ve sahne sanatları lisesi veya bunlardan biri bulunan devlet konservatuvarlarını,
g) Diğer okullar: Konservatuvarlar ve fakülteler bünyesinde yer alan müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin dışında kalan resmî ve özel ilköğretim
ve ortaöğretim kurumlarını,
ğ) Dönem: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,
h) e-Okul: Eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,
ı) Fakülte: Bünyesinde müzik ve bale ilköğretim kurumu ile müzik ve sahne sanatları
lisesi veya bunlardan biri bulunan müzik ve sahne sanatları fakültelerini,
i) Fakülte kurulu: Yükseköğretim Kanununun 17 nci maddesine göre oluşturulan fakülte
kurulunu,
j) Fakülte yönetim kurulu: Yükseköğretim Kanununun 18 inci maddesine göre oluşturulan fakülte yönetim kurulunu,
k) Konservatuvar: Devlet konservatuvarları ile Türk müziği devlet konservatuvarlarını,
l) Konservatuvar kurulu: Yükseköğretim Kanununun 20 nci maddesine göre oluşturulan
konservatuvar kurulunu,
m) Konservatuvar yönetim kurulu: Yükseköğretim Kanununun 20 nci maddesine göre
oluşturulan yönetim kurulunu,
n) Kurum: Konservatuvarlar ve fakültelere bağlı müzik ve bale ilköğretim kurumları
ile müzik ve sahne sanatları liselerini,
o) Kurum müdürü: Konservatuvarlar ve fakültelere bağlı müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liseleri müdürünü,
ö) Müdür: Konservatuvar müdürünü,
p) Öğrenci: İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenimini, konservatuvarlar ve fakülteler bünyesindeki kurumlarda sürdüren öğrenciyi,
r) Öğretim elemanı: Alan, bölüm ve dal dersleri ile ilgili olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan eğitim-öğretim elemanını,
s) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar
geçen süreyi,
ş) Öğretmen: Bakanlığın öğretmen atama kriterlerini taşıyan ve konservatuvarlar ile
fakülteler bünyesindeki ilköğretim kurumları ve liselerin alan, bölüm ve dal dersleri dışında
kalan branş derslerini okutan eğitim ve öğretim personelini,
t) Rektör: Konservatuvarlar ile fakültelerin bağlı olduğu üniversitenin rektörünü,
u) Senato: Konservatuvarlar ile fakültelerin bağlı olduğu üniversite senatosunu,
ü) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı: Bünyesinde müzik ortaokulu ile müzik ve sahne
sanatları lisesi veya bunlardan biri bulunan, Türk müziği ve geleneksel Türk çalgıları eğitiminin
verildiği Türk müziği devlet konservatuvarlarını,
v) Üniversite: Konservatuvarlar ile fakültelerin bağlı olduğu üniversiteyi,
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y) Veli: Öğrencinin annesi, babası veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
z) Yardımcı alan dersleri: Ders çizelgesindeki zorunlu veya ortak dersler bölümünde
bulunan alan dersleri ile seçmeli dersler dışında kalan dersleri,
aa) Zorunlu veya ortak dersler: Haftalık ders çizelgelerinde alan dersleri, yardımcı alan
dersleri ve seçmeli derslerin dışında kalan ve Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulu tarafından
müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinde okutulması zorunlu
olarak saptanan dersleri
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas ve İlkeler
Kuruluş
MADDE 5 – (1) Kurumlar üniversite rektörlüklerinin teklifi, Yükseköğretim Kurulunun kararı ve Bakanlığın izni ile açılır.
(2) Okullarda anasanat ve sanat dalları, konservatuvar veya fakülte kurulunun teklifi
ve ilgili üniversite senatosunun onayı ile açılır.
Okulun amacı, esas ve ilkeleri
MADDE 6 – (1) Okullarda eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi,
çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak düzenlenir ve uygulanır.
(2) Bu okulların amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilköğretim
ve ortaöğretimin amaçlarının gerçekleştirilmesinin yanında özel yetenek ve becerisi olan öğrencilerin müzik ve sahne sanatları alanlarında;
a) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,
b) Özel yetenek gerektiren üst öğretim programlarına hazırlanmalarını,
c) Yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,
ç) Araştırmacılığa yönelmelerini,
d) Ulusal ve uluslararası eserleri tanımalarını ve yorumlamalarını,
sağlamaktır.
Öğretim programları, bölüm ve dallar
MADDE 7 – (1) Okullarda Bakanlık tarafından müzik ve bale ilköğretim kurumları
ile müzik ve sahne sanatları liselerinde okutulması zorunlu olarak saptanan derslerden oluşan
öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri uygulanır.
(2) Buna göre;
a) Zorunlu ve ortak derslerde ilköğretim ve genel ortaöğretim kurumlarında uygulanan
öğretim programları,
b) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinde ise konservatuvar veya fakülte kurulunca
teklif edilen ilgili üniversite senatosunca kabul edilen ve Bakanlıkça onaylanan öğretim programları
uygulanır.
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(3) Devlet Konservatuvarları ile fakülteler bünyesinde;
a) Müzik bölümü: Yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar ve piyano anasanat dallarında yer alan;
1) Yaylı çalgılar anasanat dalı: Keman, viyola, viyolonsel ve kontrabas,
2) Üflemeli ve vurmalı çalgılar anasanat dalı: Flüt, obua, klarnet, fagot, korno, trompet,
trombon, tuba ve vurmalı çalgılar,
3) Piyano anasanat dalı: Piyano, arp ve gitar,
b) Sahne sanatları bölümü: Bale anasanat dalı ve bu dala bağlı bale dansçılığı sanat dalından,
(4) Türk müziği devlet konservatuvarları ile fakülteler bünyesinde;
a) Müzik bölümü: Yaylı çalgılar, mızraplı çalgılar, üflemeli çalgılar, vurmalı çalgılar
ve tuşlu çalgılar anasanat dallarında yer alan;
1) Yaylı çalgılar anasanat dalı: Keman, viyola, viyolonsel, kontrabas, üç telli kemençe,
dört telli kemençe, kemane, kemança, karadeniz kemençesi, rebap ve yaylı tambur,
2) Üflemeli çalgılar anasanat dalı: Ney, dilsiz kaval, dilli kaval, mey, balaban, zurna,
sipsi, tulum, flüt, obua, klarnet, fagot, korno ve trombon,
3) Mızraplı çalgılar anasanat dalı: Bağlama, tar, ud, lavta, tambur, kanun ve gitar,
4) Tuşlu çalgılar anasanat dalı: Piyano, akordeon ve garmon,
5) Vurmalı çalgılar anasanat dalı: Trampet, timpani, kudüm, asma davul, koltuk davulu,
bendir-kenar, def ve perküsyon,
b) Sahne sanatları bölümü: Türk halk oyunları anasanat dalı
ve benzeri sanat dallarından oluşur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt, Kabul, Nakil ve Geçiş
Başvuru, kayıt ve kabul
MADDE 8 – (1) Kurumlara alınacak öğrenci kontenjanları, öğrencilerde aranacak şartlar,
öğrenci seçimine ilişkin sınav esasları ile başvuru, kayıt ve kabule yönelik diğer iş ve işlemler
konservatuvar veya fakülte kurulunun görüşü alınarak konservatuvar veya fakülte yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve üniversite senatosunca kabul edilen yönerge ile belirlenir.
(2) Sınavlar sonunda puan eşitliği hâlinde adaylardan yaşı küçük olana öncelik verilir.
Yaş eşitliği hâlinde alınacak öğrenci komisyonca kura ile belirlenir.
(3) Kayıt hakkı kazanan ve ilan edilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar, kayıt
hakkını kaybederler.
Nakil ve geçiş
MADDE 9 – (1) Kurumlar arasında nakil ve geçişler yarıyıl ve yaz tatillerinde olmak
üzere yılda iki kez yapılır.
(2) Yaz tatilindeki nakil başvuruları ağustos ayı içerisinde alınır eylül ayının ilk haftasında, yarıyıl tatili içerisindeki nakil başvuruları ise yarıyıl tatili boyunca alınır ve ikinci dönemin ilk haftasında sonuçlandırılır.
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(3) Nakiller;
a) Nakil olunacak sanat dalında kontenjan bulunması,
b) Nakil olunacak konservatuvar veya fakülte tarafından yapılacak sınavlarda başarılı
olunması
hâlinde gerçekleşir.
(4) Diğer okullardan yapılacak nakil-geçişler sadece yaz tatili nakil döneminde ve üçüncü fıkrada belirtilen şartlar doğrultusunda yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim ve Öğretim
Devam-devamsızlık
MADDE 10 – (1) Kurumlarda derslere devam zorunludur.
(2) Bunlardan ortaokul kısmında Bakanlığın ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak
alan ve yardımcı alan derslerinin herhangi birinden % 10 özürlü, % 10 özürsüz toplam devamsızlık süresi % 20’ yi aşan öğrencilerin durumu başarı durumlarına göre konservatuvar veya
fakülte kurulunca değerlendirilerek, sınıf geçmesine ya da sınıf tekrarına karar verilir. Öğretim
süresince ikinci defa sınıf tekrarına kalan öğrencilerin ilişikleri kesilerek durumlarına uygun
ortaokullara yönlendirilirler.
(3) Liselerde Bakanlığın ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır. Ancak alan ve yardımcı
alan derslerinin herhangi birinden % 10 özürlü, % 10 özürsüz toplam devamsızlık süresi % 20’yi
aşan öğrenciler o yıl için başarısız sayılırlar. Bu öğrencilerden öğrenim hakkı bulunanlar takip
eden öğretim yılında okula devam ettirilir, öğrenim hakkı bulunmayanların ilişiği kesilerek
açık öğretim lisesine yönlendirilir.
Başarının değerlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Zorunlu ve ortak derslerdeki başarının değerlendirilmesinde;
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,
b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
(2) Müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liseleri alan derslerinin değerlendirmesinde;
a) Öğrenciler, alan derslerinin her birinden dönem sonlarında komisyon sınavına alınır.
Sınav tarihleri dönemlerin son dört haftası içerisinde yapılmak üzere ilgili anasanat dalı ve bölüm başkanının önerisi üzerine müdürlük veya dekanlıkça belirlenir. Dersin öğretim elemanı,
her dönem için yapacağı değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için bir kanaat puanı verir.
Dönem puanları, dönem sonu komisyon sınav puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır.
b) Müzik ve bale ilköğretim kurumları alan derslerinin yılsonu başarı puanı, her iki dönem puanının aritmetik ortalamasıyla elde edilir. Alan derslerinin yılsonu başarı geçer puanı
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50’dir. İkinci dönem sonunda yapılan komisyon sınavında en az 50 puan alamayan öğrenci başarısız sayılır. Başarısız olan öğrenciler haziran ayı içerisinde bir defaya mahsus ek sınava
alınır. Ek sınav sonucunda da en az 50 puan alamayan öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Bu ek
sınavda alınan puan ikinci dönemde yapılan komisyon sınavının yerine geçer.
c) Müzik ve sahne sanatları liseleri alan derslerinin yılsonu başarı puanı, her iki dönem
puanının aritmetik ortalamasıyla elde edilir. Alan derslerinin yılsonu başarı geçer puanı 70’dir.
İkinci dönem sonunda yapılan komisyon sınavında en az 70 puan alamayan öğrenci başarısız
sayılır. Başarısız olan öğrenciler haziran ayı içerisinde bir defaya mahsus ek sınava alınır. Ek
sınav sonucunda da en az 70 puan alamayan öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Bu ek sınavda
alınan puan ikinci dönemde yapılan komisyon sınavının yerine geçer.
(3) Yardımcı alan derslerinin değerlendirilmesinde;
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında, dönem puanı öğretim elemanının yapacağı
sınavın puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır. Öğrencinin ders yılı sonunda bu derslerden başarılı sayılması için, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en
az 50 olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları yardımcı alan derslerinden haziran ayı içerisinde bir defaya mahsus ek sınava alınır. Ek sınav sonucunda birden fazla yardımcı alan dersinden en az 50 puan alamayarak başarısız olan öğrenciye o yıl için sınıf tekrarı yaptırılır. Bir
dersten başarısız olan öğrencilerin durumları konservatuvar veya fakülte kurulunca değerlendirilerek, sınıf geçmesine ya da sınıf tekrarına karar verilir.
b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde dönem puanı, öğretim elemanının yapacağı sınavın puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır. Öğrencinin ders yılı sonunda bu derslerden başarılı sayılması için, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en
az 50 olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları yardımcı alan derslerinden haziran ayı içerisinde bir defaya mahsus ek sınava alınır. Ek sınav sonucunda birden fazla yardımcı alan dersinden en az 50 puan alamayarak başarısız olan öğrenciye o yıl için sınıf tekrarı yaptırılır. Bir
dersten başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa o dersten sorumlu geçer.
Sınavlara katılmayanlar
MADDE 12 – (1) Alan ve yardımcı alan derslerinin sınavlarına katılmayan öğrenci
mazeretini başlangıcından itibaren beş iş günü içinde bildirmek ve mazeretinin bitimini izleyen
beş iş günü içinde belgelendirerek müdürlük veya dekanlığa vermek zorundadır. Ancak zorunlu
hâllerde bu süre müdürlük veya dekanlıkça uzatılabilir.
(2) Mazereti müdürlük veya dekanlıkça kabul edilen öğrenciler mazeretlerinin bitiminde
belirlenen tarihte bir defaya mahsus olmak üzere mazeret sınavına alınır. Birinci dönem mazeret
sınavları ikinci dönem başına kadar yapılır, ikinci dönem mazeret sınavları ile ek sınavların
mazeret sınavları ise bir sonraki öğretim yılının başına kadar yapılır. Mazeret sınav hakkı bir
defaya mahsus yapılır.
(3) Geçerli mazereti olmadan sınavlara katılmayan öğrenciler ve mazeret sınavlarına
katılmayan öğrencilerin durumları puanla/notla değerlendirilmez. e-okul sistemine “G” olarak
işlenir ve aritmetik ortalama alınırken sayıya dahil edilir.
(4) Diğer derslerde ise Bakanlığın ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.
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Sorumluluk, sınıf tekrarı ve ilişik kesme
MADDE 13 – (1) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında alan derslerinden başarılı
olup bir yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrencilerin durumu konservatuvar veya fakülte
kurulunda değerlendirilerek karara bağlanır.
(2) Müzik ve sahne sanatları liselerinde;
a) Bir yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrenciler, bir üst sınıfa bu dersten sorumlu
olarak geçer. Sorumluluğu bulunan öğrencilerin bir üst sınıftaki aynı dersten başarılı olmaları
hâlinde sorumlulukları kalkar, sorumlu olarak geçtikleri ders bir üst sınıfta bulunmadığı takdirde, sorumluluk sınav dönemlerinde sorumluluk sınavına alınırlar. Bu dersin sorumluluğu
sınavda başarılı olmaları halinde kalkar. Başarısız olmaları halinde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak 12 nci sınıf öğrencilerinden sınıf tekrarı hakkı bulunmayanların durumu konservatuvar veya fakülte kurulunda karara bağlanır.
b) Müzik ve sahne sanatları lisesi son sınıfında yardımcı alan derslerinin herhangi birinden başarısız olan öğrencilere bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlar eylül ayının ilk haftası
içerisinde nakil ve geçiş sınavları esnasında yapılır.
(3) Alan dersi ile birden fazla yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrenciler sınıf
tekrarı yaparlar. İkinci kez sınıf tekrarına kalan öğrencilerin ilişikleri kesilir.
(4) Bunlardan;
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumunda olanlar Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre,
b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde olanlar ise Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim
Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre
durumlarına uygun okullara yönlendirilirler.
Kurul ve komisyonlar
MADDE 14 – (1) Okuldaki kurul, komisyon ve benzerlerinin oluşturulmasında Bakanlığın ilgili mevzuatı ile 2547 sayılı Kanunda belirtilen hükümler uygulanır.
(2) Alan derslerinin dönem sonu, ek sınav, mazeret, sanat dalı değiştirme, nakil-geçiş
ve seviye tespit sınavı komisyonları, ilgili anasanat dalı ve bölüm başkanının önerisi ile konservatuvar veya fakülte yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur.
Değerlendirmede esas alınan puan, not ve dereceler
MADDE 15 – (1) Alan derslerinin puan, not ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir:
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında;
1) Alan ve yardımcı alan dersleri:
Puan
Not
Derece
90-100
5
Pekiyi
80-89,99
4
İyi
70-79,99
3
Orta
50-69,99
2
Geçer
0-49,99
1
Geçmez
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b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde;
1) Alan dersleri:
Puan

Derece

90-100

Pekiyi

80-89,99

İyi

70-79,99

Orta

0-69,99

Geçmez

2) Yardımcı alan dersleri:
Puan

Derece

90-100

Pekiyi

80-89,99

İyi

70-79,99

Orta

50-69,99

Geçer

0-49,99

Geçmez

Sanat dalı değiştirme
MADDE 16 – (1) Anasanat veya sanat dallarını değiştirmek isteyen öğrencilerin velileri, ikinci dönem sonu sınavlarının bitiminden itibaren en geç 7 gün içinde yazılı olarak müdürlüğe veya dekanlığa başvuru yapar.
(2) Başvurular, ilgili komisyonca yapılan sınav ve kontenjanlar dahilinde değerlendirilir
ve yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.
(3) Sanat dalını değiştirme sınavları, kabul sınavları sırasında yapılır.
Sınıf yükseltme
MADDE 17 – (1) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında öğrencilerin sınıf yükseltme
işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin
32 nci maddesi hükümlerine göre yapılır.
(2) Müzik ve sahne sanatları liselerinin 9 uncu ve 10 uncu sınıflarında ders yılı sonunda
ortak derslerin ve yardımcı alan derslerinin her birinin yılsonu puanı en az 70 ve alan derslerinin
her birinin yılsonu puanı en az 95 olan öğrenciler, velisinin de görüşü alınarak öğrencinin sanat
dalı öğretim elemanının anasanat dalı başkanlığına teklifi ve yönetim kurulu kararı ile sınıf
yükseltme sınavına alınırlar. Alan derslerinin sınıf yükseltme sınavları komisyon sınavları esaslarına; yardımcı alan ile ortak dersler ve seçmeli derslerin sınavları ise sorumluluk sınavları
esaslarına göre yapılır. Öğrencilere, öğrenimleri süresince sınıf yükseltme hakkı bir defa verilir.
Bu sınavlar eylül ayının ilk haftası içerisinde nakil ve geçiş sınavları esnasında yapılır.
Karneler
MADDE 18 – (1) Öğrencilere yarıyıl ve öğretim yılı sonunda derslerdeki başarısı, davranış gelişimi ve okula devam durumunu belirten karne verilir.
(2) Karneler kurum müdür yardımcısı ve müdürü tarafından imzalanır.
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Öğrenim belgesi ve diploma
MADDE 19 – (1) Kurumu tamamlayan öğrencilerden;
a) Müzik ve bale ilköğretim kurumunun ilkokul ve ortaokulunu tamamlayanlara Millî
Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre Öğrenim Belgesi EK-3 düzenlenir.
b) Müzik ve sahne sanatları liselerini bitirenlere müzik ve sahne sanatları lisesi diploması verilir.
(2) Diplomalar düzenlenerek kurum müdürü, müdür veya dekan ve rektör tarafından
imzalanır ve soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.
(3) Diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliği hükümleri esas alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Atama, Görevlendirme ve Denetim
Kurum müdürü
MADDE 20 – (1) Kurum müdürü, konservatuvar veya fakültede kadrolu veya görevli
öğretim elemanları arasından, müdürün veya dekanın önerisi üzerine rektör tarafından atanır
veya görevlendirilir. İlkokul, ortaokul ve liselerin aynı binada bulunması halinde, okula tek bir
müdür atanabilir veya görevlendirilebilir. Kurum müdürünün görev süresi, müdürün veya dekanın görev süresi ile birlikte başlar ve sona erer.
(2) Kurum müdürü, müdürün veya dekanın belirlediği görev tanımları doğrultusunda
ilgili mevzuat ve programlara uygun olarak okulun tüm işlerini yürütmeye, düzenlemeye ve
denetlemeye yetkili olup bu görevlerinden dolayı müdüre veya dekana karşı sorumludur.
Kurum müdür yardımcıları
MADDE 21 – (1) Konservatuvar veya fakültede kadrolu veya görevli öğretim elemanları ve öğretmenler arasından, müdürün veya dekanın önerisi üzerine rektör tarafından kurum
müdür yardımcısı olarak atanır veya görevlendirilir. Konservatuvar veya fakültede ilkokul, ortaokul ve liselerde, her okul türü için ayrı ayrı birer müdür yardımcısı atanır veya görevlendirilir.
(2) Kurum müdür yardımcısı, ilgili mevzuat ve programlara uygun olarak okulun tüm
işlerinin yürütülmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesinde kurum müdürüne karşı sorumludur.
Gerektiğinde kurum müdürlüğüne vekâlet eder.
Öğretmenler
MADDE 22 – (1) Müzik ve bale ilkokullarında sınıf öğretmenliği, ortaokul ve liselerinde branş öğretmenliği, alan dersleri ile yardımcı alan dersleri öğretmenliğinde ise devlet
konservatuvarı veya müzik ve sahne sanatları fakültesi öğretim elemanlığı esastır.
(2) Okulda sınıf öğretmenleriyle zorunlu veya ortak derslere giren branş öğretmenlerinin atama ve görevlendirilmesinde Bakanlık mevzuatı hükümleri uygulanır.
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(3) Zorunlu veya ortak ders öğretmenleri üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilebileceği gibi ilgili üniversite rektörlüğünün talep etmesi hâlinde valilikçe de görevlendirilebilir.
(4) Okulda alan, bölüm ve dal derslerinin eğitim-öğretimi ile öğretim elemanı istihdamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri esas alınarak ilgili alan, bölüm ve dal eğitimini konservatuvar veya müzik ve sahne sanatları fakültesinde almış ve gerekli nitelikleri taşıyan öğretim elemanları görevlendirilir.
Denetim
MADDE 23 – (1) Kurumların genel denetimi ile zorunlu veya ortak derslerin denetimi,
Bakanlık ve Rektörlük ile iş birliği çerçevesinde müzik ve bale ilköğretim kurumları ile müzik
ve sahne sanatları liselerinde maarif müfettişleri tarafından yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi
MADDE 24 – (1) Müzik ve bale ilkokulu ile ortaokulunun veya ortaokulu ile lisesinin
aynı bina içerisinde birlikte bulunması durumunda, okula giriş çıkış kapıları, bahçe ve diğer
ortak kullanım alanları öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenir.
Ödül, yaptırım, disiplin ve topluma hizmet etkinlikleri
MADDE 25 – (1) Müzik ve bale ilkokulu öğrencilerinin ödüllendirilmesi ile ortaokul
öğrencilerinin ödüllendirilmesi ve yaptırım uygulanması Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre yapılır.
(2) Müzik ve bale lisesi öğrencilerinin ödül, disiplin ve toplum hizmeti etkinlikleri Millî
Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
İş ve işlemler
MADDE 26 – (1) Okullardaki iş ve işlemler, eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve
işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistem olan e-okul
üzerinden yürütülür.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 27 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 18/9/2010 tarihli
ve 27703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Yükseköğretim
Kurulu Başkanı birlikte yürütür.
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TEBLİĞLER
Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:
2015 YILINA AİT GENEL YATIRIM VE FİNANSMAN PROGRAMININ
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN
BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç, kapsam ve dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 30/9/2014 tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015
yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararda belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemektir.
(2) Bu Tebliğ, EK-1’de yer alan 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi
olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsar.
(3) Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci
maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen, EK-1’de yer alan ve ikinci fıkra kapsamı
dışında kalan diğer işletmeler, bu Tebliğin sadece 15 ve 16 ncı maddelerine tabi olup 17/6/2009
tarihli ve 27261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde yer alan hususlar çerçevesinde hareket ederler.
(4) Bu Tebliğ, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel
Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın 31 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bağlı ortaklık: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu
iktisadi teşebbüsüne ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketleri,
b) Birlik: Türk Kamu İşletmeleri Birliğini,
c) DPB: Devlet Personel Başkanlığını,
ç) Kamu iktisadi teşebbüsü: 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi teşebbüsler
ile bu teşebbüslerin aynı Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesinin üçüncü fıkrası
kapsamında kurulanlar hariç olmak üzere bağlı ortaklıkları,
d) Kamu işletmesi: 1 inci madde kapsamına giren işletmeleri,
e) Kamu teşebbüsü veya teşebbüs: (ç) ve (g) bentlerinde sayılan teşebbüsleri,
f) Karar: 30/9/2014 tarihli ve 2014/6842 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel Yatırım ve
Finansman Programı Hakkında Kararı,
g) Kuruluş: 4046 sayılı Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya
ait olan işletmeci teşebbüsleri,
ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
h) ÖİB: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,
ı) Program: Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel
Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Kararın ekinde yer alan tablodaki mali büyüklükler
ile Müsteşarlık tarafından bu büyüklükler dikkate alınarak teşebbüslere gönderilen 2015 yılı
Genel Yatırım ve Finansman Programını,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
İstihdam ve Hizmet Alımları
Açıktan ve naklen atama
MADDE 3 – (1) Kararın 4 üncü maddesi uyarınca, 2014 yılında ayrılan eleman sayısı
belirlenirken, emeklilik, istifa, kurum dışı nakil, ölüm ve iş akdi feshi yoluyla ayrılanlar dikkate
alınır. Askerlik, kurum içi nakil, statü değişikliği, kadroya alınan geçici işçiler, iş akdi askıya
alınan geçici işçiler, profesyonel sendikacı olarak teşebbüsten ayrılan personel, 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi çerçevesinde istihdam fazlası olarak bildirilen personel ve 30/9/2013
tarihli ve 2013/5503 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2014 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar kapsamında işe alındıktan sonra 2014 yılı içerisinde ayrılan personel hesaplamada
dikkate alınmaz. Nakle tabi personelden yapılan atamalarda teşebbüsler Müsteşarlığa bilgi verirler.
(2) 2015 yılında Müsteşarlıkça sermaye transferi yapılması programlanan teşebbüslerin
(TCDD, TİGEM, TTK, MKEK, ESK, ÇAYKUR ve TEMSAN) ve bunların bağlı ortaklıklarının (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TCDD Taşımacılık A.Ş.) Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki personel atama işlemleri Müsteşarlığın uygun görüşüne
bağlıdır. Bu teşebbüsler, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel Talep Formunu doldurarak taleplerini gerekçeleriyle Müsteşarlığa iletir ve gerekli izni aldıktan sonra işlemlerini tekemmül
ettirirler. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu
fıkra kapsamındaki atama izinleri, Müsteşarlıktan yılda en çok iki kez talep edilebilir.
(3) Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki istisnalar çerçevesinde
emekli personel istihdam edilmesi durumunda 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesi
doğrultusunda hareket edilir. Bu kapsamda yapılacak emekli personel atamalarından ataması
müşterek kararname ile yapılan görevlere ve bu görevlere eş düzeydeki pozisyonlara atananlar
Kararın 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sınırlamalara tabi değildir.
(4) Teşebbüs dışı geçici görevlendirmeler dâhil istihdama ilişkin Kararda belirtilen konularda, teşebbüs yönetim kuruluna gerekli atamaların yapılmaması nedeniyle toplantı yeter
sayısı bulunmayan teşebbüsler hariç olmak üzere, Kararda belirtilen sınırlamalar dikkate alınarak, karar almaya yalnızca teşebbüs yönetim kurulları yetkilidir ve bu konuda yetki devri
yapılamaz. Teşebbüs yönetim kurulları bu konu ile ilgili gereken tedbirleri almakla yükümlüdürler. 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen yetki dışında, ilgili Bakanlıklar bu
konuda Kararı kısıtlayıcı hiçbir işlem tesis edemezler.
(5) Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yapılması planlanan personel
alımlarında, kamu teşebbüsleri istihdam garantili kurs kapsamında statü ve unvan belirtilerek
kaç kişinin alınmasının planlandığı, planlanan kursun başlangıç ve bitiş tarihleri, planlanan
kursun yüzde kaç garantili olacağı gibi bilgiler ile birlikte Türkiye İş Kurumu ile karşılıklı mutabakatın bulunduğunu gösteren belgeyi (yazışma, toplantı tutanağı, mutabakat zaptı gibi) Müsteşarlığa iletirler.
İlave atamalar
MADDE 4 – (1) Kararın 5 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları kapsamında ilave
personel atama talebinde bulunacak kamu teşebbüsleri, EK-2’de yer alan Tablo 500: Personel
Talep Formunu doldurarak ilave personel atamalarının gerekçelerini ilgisine göre Müsteşarlığa
veya ÖİB’ye bildirir. Personel Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate
alınmaz. Bu kapsamdaki atama talepleri Müsteşarlığa veya ÖİB’ye yıl içinde en fazla iki defa
gönderilebilir.
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(2) Kararın 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Kalkınma Bakanlığı Kurullar
Sekretaryasına iletilecek talep yazısının bir örneği ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir ve yazı asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:
a) Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görülen yatırımlar kapsamında kurulan tesis
veya işletme birimi hakkında bilgiler.
b) Tesis veya işletme biriminin devreye gireceği tarih ile deneme üretimine başlayacağı
tarih.
c) İlgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve
unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.
ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
(3) Kararın 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan atamaların sonuçlanmasından itibaren 15 gün içerisinde Hazine Müsteşarlığı ve ÖİB’ye bilgi verilir.
Zorunlu istihdam
MADDE 5 – (1) Teşebbüsler Kararın 6 ncı maddesi kapsamında yapılan atamalara ilişkin gerekçesi ile birlikte Müsteşarlığa veya ilgisine göre ÖİB’ye bilgi verir.
Geçici işçiler
MADDE 6 – (1) Teşebbüsler, 1/1/2015 tarihinden itibaren 2015 yılında çalıştıracakları
geçici işçilerin toplam adam/ay süresini, Kararın 22 nci maddesi çerçevesinde Müsteşarlıkça
belirlenen tavanı aşmayacak şekilde, yıl içinde askerden dönecekleri de dikkate alarak ve EK-3’te
yer alan Tablo 501: Geçici İşçi Talep Formunu doldurarak ilgisine göre Müsteşarlığın veya
ÖİB’nin uygun görüşü ile DPB’ye vize ettirir. Geçici İşçi Talep Formunu göndermeyen teşebbüslerin talepleri dikkate alınmaz. Bu kapsamda yapılacak talepler Müsteşarlığa veya ÖİB’ye
yıl içerisinde en fazla iki defa gönderilir.
(2) Usulüne uygun vize edilen cetvellerin bir örneği DPB’ce ilgili teşebbüse, Sayıştay
Başkanlığına, Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Bu vize işlemi yapılmaksızın
ilgili personele ödeme yapılamaz.
(3) Teşebbüsler, hiçbir şekilde ilave geçici işçi talebinde bulunamazlar.
Fazla çalışma
MADDE 7 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde belirlenen toplam fazla çalışma
süresini işin gereğini dikkate alarak statüler arasında dağıtma yetkisi yönetim kuruluna aittir.
(2) Kararın 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan artışlar 10 iş günü
içinde gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye bildirilir.
(3) Kararın 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde fazla çalışma izninin Müsteşarlık veya ÖİB tarafından belirlenmesi için teşebbüslerin EK-4’te yer alan Tablo 502: İlave
Fazla Çalışma Talep Formu ile ayrıntılı analiz ve gerekçeleriyle Müsteşarlığa veya ÖİB’ye
başvurmaları gerekmektedir.
(4) Kararda bahsi geçen toplam fazla çalışma izni, tavana ilişkin olup, teşebbüsler fazla
çalışma izinlerinin kullanımında, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda ve ilgili diğer
mevzuatta yer alan fazla çalışmaya ilişkin hükümlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.
Pozisyon iptali
MADDE 8 – (1) Kararın 10 uncu maddesi kapsamındaki bildirimler, 31/8/2015 tarihine
kadar yapılır.
İhale yoluyla hizmet alımı
MADDE 9 – (1) İhale yoluyla hizmet alımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi sırasında
kamu ihale mevzuatıyla ilgili oluşabilecek tüm soru ve sorunlar Kamu İhale Kurumuna iletilir.
Bunun dışındaki hususlarda oluşabilecek tereddütleri gidermeye Müsteşarlık yetkilidir.
(2) Teşebbüsler, Kararda belirlenen sınırlamaları dikkate alarak maliyetlerin düşürülmesi ve sağlanan faydanın artırılması amacıyla çok yıllı hizmet alım ihalesine çıkabilirler. Çok
yıllı hizmet alımı yapılabilmesi için, Program kapsamında işletme bütçelerinin en az 2015-2017
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dönemini kapsayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Program hedefleri ve işletme bütçesi
kısıtları dâhilinde, 2015 yılında ihale yoluyla alınacak hizmetlerin tutarı, Kararın 22 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca Müsteşarlıkça bildirilecek olan tutarı aşamaz. 2016 yılı ve sonrasına ilişkin hizmet alımı tavanları, 2015 yılı için Müsteşarlıkça bildirilen tavanın her yıl için
%5’er artırılması yoluyla hesaplanır. Bu şekilde hesaplanan yıllara sari hizmet alım tavanlarını
Kararın 13 üncü maddesinde sayılan gerekçelerin oluşması durumunda Teşebbüs yönetim kurulları %25 artırmaya yetkilidir. Bu çerçevedeki hesaplamalar aşağıdaki şekilde yapılır:
a) 2015 yılı hizmet alımı tavanı Müsteşarlıkça bildirilecek tutardır.
b) 2016 yılı hizmet alımı tavanı = 2015 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05
c) 2017 yılı hizmet alımı tavanı = 2016 yılı hizmet alımı tavanı x 1,05
ç) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2015 yılı hizmet alımı tavanı = Müsteşarlıkça bildirilen
tavan x 1,25
d) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2016 yılı hizmet alımı tavanı = 2015 yılı hizmet alımı
tavanı x 1,05 x 1,25
e) Yönetim kurulu yetkisi dahil 2017 yılı hizmet alımı tavanı = 2016 yılı hizmet alımı
tavanı x 1,05 x 1,25
(3) Kararın 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde özel niteliği nedeniyle 2017
yılı sonrasını kapsayan çok yıllı hizmet alımlarına Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının görüşünün alınmasını müteakip ilgili Bakan tarafından karar verilmesi durumunda 2017 yılı sonrası için hizmet alım tavanı, önceki yılın hizmet alım tavanının %5 artırılması suretiyle hesaplanır.
(4) Kararın 12 nci ve 13 üncü maddeleri uyarınca, hizmet alımlarına ilişkin olarak verilen izinler, 4734 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesi çerçevesinde, yeniden uygun görüşe sunulmaksızın Müsteşarlık tarafından uygun değerlendirilmiş sayılır. Ancak; bu çerçevede gerçekleştirilecek hizmet alımlarına ilişkin işlerin ve ihalelerin 4857 sayılı İş Kanunu, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden teşebbüs
yönetim kurulu sorumludur.
İlave hizmet alımları
MADDE 10 – (1) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
teşebbüs yönetim kurulunca ilgili yıl hizmet alımı tavanının %25’e kadar artırılması halinde,
konuya ilişkin yönetim kurulu kararının bir örneği, ilgili bilgi ve belgelerle birlikte on iş günü
içinde Müsteşarlığa ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir.
(2) Kararın 13 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak hizmet alımı taleplerine ilişkin başvurularda, EK-5’te yer alan Tablo 503: İlave İhale Yoluyla Hizmet Alımı
Talep Formu ile asgari olarak aşağıdaki bilgi ve belgelere yer verilir:
a) Yapılan yatırımlar kapsamında kurulan yeni tesis veya işletme birimi hakkında genel
bilgiler, ilgili yatırımın ayrıntılı fizibilite raporunda istihdamı öngörülen personel sayısı ve unvanı ile bu personelden teşebbüsçe daimi olarak istihdam edilecek ve yüklenici firma aracılığıyla çalıştırılacak personelin dağılımı.
b) Tesis veya işletme birimi devir alınması veya yeni hizmet birimlerinin devreye girmesi durumunda yapılan taleplerde söz konusu birimlerin devreye gireceği tarih ile deneme
üretimine başlayacağı tarih.
c) Mal veya hizmet üretiminde artış görülmesi, faaliyet alanının genişlemesi veya diğer
nedenlerle yapılan ilave hizmet alımlarında, hizmet alımının gerekçesi ile birlikte ilişkili tablolar (geçmiş yıllar verileri ile birlikte).
ç) Bu kapsamda daha önce hizmet alımı yapılıp yapılmadığına ilişkin bilgi.
d) Hizmet alımının niteliği ve gerekçesi.
e) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme
süresince oluşacak toplam maliyeti.
f) Kaç yıllık ihaleye çıkılacağı ve sözleşmenin geçerli olacağı başlangıç/bitiş tarihleri.
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g) İhale kapsamında yıllar itibarıyla çalıştırılacak kişi sayısı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama ücretleri.
(3) İlgili Bakanlık, ikinci fıkra kapsamında Teşebbüsçe yapılan başvuruların kendilerine
ulaşmasını müteakip Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığından görüş talebinde bulunur. Müsteşarlık ve Kalkınma Bakanlığının bu kapsamda değerlendirmelerini yapmak için ihtiyaç duyacakları her türlü ilave bilgi, teşebbüs tarafından ivedilikle hazırlanarak adı geçen kurumlara
sunulur.
Hizmet alımlarının raporlanması ve izlenmesi
MADDE 11 – (1) Teşebbüsler ihale yoluyla yaptırdıkları hizmet alımlarına ilişkin olarak, her bir ihale bazında;
a) Hizmet alımının niteliği (araç kiralama, temizlik ve benzeri) ve gerekçesi,
b) Alt dağılımları belirtilmek suretiyle, ihalenin her bir yıla isabet edecek ve sözleşme
süresince oluşacak toplam maliyeti,
c) İhalenin kaç yıllık olduğu ve sözleşmenin geçerli olduğu başlangıç/bitiş tarihleri,
ç) İhale kapsamında kaç kişi çalıştırıldığı ve çalışanların unvan bazında aylık ortalama
ücretleri,
d) Bu alanda hangi tarihten bu yana hizmet alımı yapıldığı,
e) Hizmet alımına, mevcut ihalenin bitişinden sonra da ihtiyaç duyulup duyulmayacağı,
duyulacaksa hizmetin dışarıdan alınmasına hangi tarihe kadar devam edileceği
hakkında detaylı bilgiler içeren yıllık bir rapor hazırlayarak EK-6’da yer alan Tablo
509: Hizmet Alımları Bilgi Formu ile birlikte Müsteşarlığa, Kalkınma Bakanlığına, DPB’ye,
Sayıştay Başkanlığına ve ilgisine göre ÖİB’ye Mart ayı sonuna kadar gönderirler.
Teşebbüsler arası devirler
MADDE 12 – (1) Tesis veya birimlerin teşebbüsler arasında devri durumlarında toplam
hizmet alımı harcama tavanı ile fazla çalışma izninin teşebbüsler arasındaki dağılımı, taraflarca
yapılacak bir protokolle belirlenerek ilgisine göre Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir. Anlaşmaya
varılamaması halinde dağılım ilgisine göre Müsteşarlıkça veya ÖİB’ce belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Ticari banka kredileri
MADDE 13 – (1) Teşebbüsler, finansman ihtiyacının doğması durumunda öncelikle
gelir artırıcı ve maliyet azaltıcı önlemlere başvurur, etkin alacak takibi ve stok yönetimi için
gerekli tedbirleri alırlar. Bu tedbirlerin yeterli olmaması durumunda ve zorunlu hallerde, Program çerçevesinde tespit edilen mali büyüklüklerle uyumlu olacak şekilde bankalardan ticari
kredi kullanımı dâhil diğer finansman yöntemlerine başvurabilirler.
(2) Ticari banka kredisi kullanımına ilişkin tüm sorumluluk teşebbüs yönetim kurullarına aittir.
(3) Teşebbüsler yurt içi ticari bankalardan TL veya döviz kredisi kullanırken, söz konusu
kredinin kendilerine bildirilen yatırım ve finansman programı ile uyumlu olmasına dikkat ederler.
(4) Bu madde kapsamında işlem yapılması halinde beş iş günü içinde kredi kullanılan
bankanın adı, kullanılan kredinin tutarı, vadesi, faiz oranı, geri ödeme şartları ve stok banka
kredisi tutarına ilişkin bilgiler ile EK-7’de yer alan Tablo 504: Ticari Banka Kredisi Kullanımı
Bilgi Formu teşebbüslerce Müsteşarlığa veya ÖİB’ye iletilir.
Temettü ödemesi ve tahsilatı
MADDE 14 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 36 ncı ve 37 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde Hazineye aktarılması
gereken temettü tutarlarını, EK-8’de yer alan Tablo 505: Temettü Bilgi Formunu doldurarak,
2014 yılı bilançosunun kesinleşmesini müteakip iki hafta içerisinde Müsteşarlığa bildirirler.
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(2) Kamu iktisadi teşebbüsleri Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından 2014 yılı
kâr beklentisi/gerçekleşmesi ve önceki yıldan kalan temettü borçları dikkate alınarak belirlenen
tutarda, bütçe hedefleri dikkate alınarak tespit edilen ve gerektiğinde revize edilebilecek olan
ödeme planı doğrultusunda temettü ödemelerini yaparlar. Kamu iktisadi teşebbüsleri, oluşan
dağıtılabilir kâr tutarını Müsteşarlığa borç olarak kaydetmeyip yeni bir talimata kadar sermaye
hesaplarında yer alan geçmiş yıl kârları hesabında tutarlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Şeffaflık
İzleme
MADDE 15 – (1) Kamu işletmeleri, tabi oldukları mevzuata göre hazırlamakla yükümlü oldukları malî tablolar ile Müsteşarlıkça hazırlanan diğer malî ve malî olmayan tabloları
Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen takvime uygun olarak Müsteşarlığa gönderirler.
(2) Kamu işletmeleri, Müsteşarlıkça kendilerine bildirilen kullanıcı adlarını ve şifrelerini kullanarak https://hmsftp.hazine.gov.tr/irj/portal adresinden giriş yaparak, istenilen tabloları
doldurur ve söz konusu internet sayfasını her sabah en geç saat 10.00 itibarıyla ziyaret ederek
son gelişmeler, haberler ve duyurulardan haberdar olurlar. Duyurular, konusuna göre ilgili birimlere iletilir.
(3) Gönderilen tablolarda yer alan diğer kaleminin yüksek olması veya önceki dönem
verilerine göre önemli ölçüde değişen kalemler bulunması durumunda, değişimlerin nedeni
detaylı bir biçimde açıklanır. Bu açıklamayı içermeyen tablolar eksik kabul edilir ve kamu işletmesi tarafından tablo veya bilgi Müsteşarlığa iletilmemiş sayılır.
(4) Kamu işletmeleri, aksi bildirilmediği takdirde, söz konusu İnternet adresi üzerinden
doldurdukları tablolar için ilave bir resmi yazı göndermezler.
(5) Kamu işletmelerinin İnternet üzerinden gönderdikleri tabloların en az Genel Müdür
Yardımcısı seviyesinde uygun görülmesi gerekmektedir. İnternet üzerinden gönderilen bu tablolar resmî evrak muamelesi görür ve dönemsel olarak Müsteşarlıkça tabloların kamu işletmesi
kayıtları ile tutarlı olup olmadığı denetlenebilir.
(6) Sermaye durumlarının takip edilebilmesini ve devlet hesaplarıyla uyumlu olmasının
sağlanmasını teminen, sermaye hareketlerinde herhangi bir değişiklik olan kamu işletmeleri,
ilgili değişimin muhasebe kayıtlarına aktarılmasını takip eden on beş gün içinde, EK-9’da yer
alan Tablo 506: Sermaye Değişim Tablosunu Müsteşarlığa veya ÖİB’ye gönderirler.
(7) Tüm kamu işletmeleri doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl
durumda olan gayrimenkullerini tespit eder ve EK-10’da yer alan Tablo 507: Atıl Gayrimenkul
Bilgi Formunu doldurarak 30/6/2015 tarihine kadar Müsteşarlık, Kalkınma Bakanlığı ve ilgisine göre ÖİB’ye gönderir.
Kapasite geliştirme
MADDE 16 – (1) Kamu işletmeleri aylık bazda sağlıklı ve düzenli mali ve mali olmayan her türlü tabloları (bilanço ve gelir tablosu gibi) üretebilmek ve söz konusu tabloları, Kamu
İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğde belirtilen takvime
uygun olarak Müsteşarlığa iletebilmek için muhasebe yönetimi ve bilgi sistemini geliştirme
faaliyetlerini yerine getirir. Kamu işletmeleri ayrıca mali ve mali olmayan diğer konsolide verilerini sağlıklı ve aylık bazda üretecek bir yönetim bilgi sistemi ile bu sistemin gerektirdiği
bilgi işlem altyapısı kurmak zorundadırlar.
(2) Kamu işletmelerince mali işler ve muhasebe yönetim sistemlerinin gerektirdiği bilgi
işlem altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında geliştirilen Kurumsal Kaynak Planlama projeleri
tasarruf tedbirleri dışında tutulur.
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İç denetim birim başkanı ve iç denetçilerin atanması
MADDE 17 – (1) Kararın 24 üncü maddesi gereğince kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından iç denetçi olarak atanacaklarda, lisans mezunu olma ve en az beş hizmet yılını doldurmanın yanı sıra;
a) Kamu İç Denetçi Sertifikası,
b) CIA (Certified Internal Auditor),
c) CISA (Certified Information System Auditor),
ç) CCSA (Certification in Control Self-Assessment),
d) CGAP (Certified Government Auditing Professional),
e) CFSA (Certified Financial Services Auditor) ve
f) CRMA (Certification in Risk Management Assurance)
sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır.
(2) İç denetim birim başkanı, iç denetçiler için aranan şartları haiz olan; tercihen ilgili
kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlar arasından; kıdem, bilgi ve tecrübe düzeyi dikkate alınarak
ilgili kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklık genel müdürünün teklifi üzerine yönetim kurulu
tarafından atanır.
Aday belirleme sınavı ve eğitime katılacak personelin belirlenmesi
MADDE 18 – (1) Yukarıda sayılan sertifikalardan birine sahip yeterli sayıda iç denetçi
atanamaması durumunda; sertifika dışındaki şartları haiz kamu iktisadi teşebbüsü personeli
arasından iç denetim eğitimine tabi tutulacak iç denetçi adayları, birlik tarafından yapılacak
veya birlik tarafından sınav konusunda yetkin kurum ve kuruluşlara yaptırılacak aday belirleme
sınavı ile belirlenir. Aday belirleme sınavı konuları Birlik tarafından belirlenir. Sınav duyurusu,
Birliğin internet sitesinde yapılır ve yazılı olarak personele duyurulmak üzere kamu iktisadi
teşebbüslerine gönderilir.
(2) İç denetçi eğitimine katılacak adayları belirleme sınavı kuruluşlarca teşkilatlarına
duyurulur.
(3) Aday belirleme sınavına ilişkin başarı koşulları her bir sınav konusu için 100 puan
üzerinden asgari 50 puan olmak kaydıyla Birlik tarafından belirlenir ve sınava ilişkin ayrıntılı
bilgilendirme Birliğin internet sitesinde duyurulur.
(4) Birlik tarafından yapılan yazılı sınavlarda taban puanlar üzerinden başarılı olanlar
Birliğin internet sitesinde duyurulur. Sınav sonuçları kamu iktisadi teşebbüslerine ayrıca gönderilir.
(5) Kamu iktisadi teşebbüsleri, sınavda başarılı olmuş personel arasından, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde belirledikleri iç denetimin öncelikli liyakat ve
ihtisas alanlarını, öğrenim, hizmet ve yeterlilikle ilgili diğer şartları da esas alarak gerekli değerlendirmeyi yapar. Değerlendirme sonucunda; boş iç denetçi kadro sayısının iki katına kadar
personel yönetim kurulunca belirlenerek iç denetçi eğitimine katılmak üzere Birliğe bildirilir.
İç denetçi kadro ihdası yapılmamış kamu iktisadi teşebbüslerinde ise yönetim kurullarınca belirlenecek iç denetçi kadro ihtiyacının iki katı kadar personel yönetim kurulunca belirlenerek
Birliğe bildirilir.
İç denetçi eğitiminde yer verilecek konular
MADDE 19 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından seçilen personel, Birlik tarafından belirlenecek müfredat ve programa göre eğitime tabi tutulur. Eğitimde asgari olarak:
a) Türk Ticaret Kanununun işletmelere getirdiği sorumluluklar;
1) Türk Ticaret Kanunu ile kurumsal yönetim alanında getirilen değişiklikler ve şirketlerin sorumlulukları,
2) Türk Ticaret Kanunu ile denetim alanında yapılan düzenlemeler,
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3) Türk Ticaret Kanunu ile finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporu ile ilgili yapılan
düzenlemeler.
b) Kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin yasal çerçeve ve uygulamaları,
c) Kurumsal risk yönetimi,
ç) İç kontrol sistemi ve iç kontrol yapılandırma modelleri,
d) İç denetim, uluslararası iç denetim standartları ve mesleki uygulama çerçevesi,
e) Toplam kalite yönetiminde iç denetimin rolü,
f) Organizasyonda iç denetim faaliyetinin kurulması,
g) İç denetim faaliyetinin yürütülmesi,
ğ) Operasyonel denetim,
h) Denetçiler için gelişmiş iletişim becerileri,
ı) Sertifikasyon hakkında genel bilgilendirme,
konularına yer verilir. Eğitimlerin alt konularını ve ilave eğitim konularını belirlemeye
Birlik yetkilidir.
Eğitim düzenleme yetkisi
MADDE 20 – (1) Belirlenen konulara ilişkin eğitimler Birlik tarafından düzenlenir.
Her bir eğitimin içeriğinin oluşturulması, eğitimlerin süresinin belirlenmesi ve eğiticilerin temini vb. konular Birlik tarafından yürütülür.
(2) Eğitimler, Birlik tarafından konusunda uzman kurum ve kuruluşlara yaptırılabilir.
Birlik, eğiticilerin bir kısmını kamu kurum ve kuruluşlarından temin edebilir, gerektiğinde hizmet alımı yoluna başvurabilir.
Eğitim süresi
MADDE 21 – (1) Eğitim süresi iki aydan az olmamak üzere Birlik tarafından belirlenir.
Birlik, eğitim programının bir bölümünün uygulamalı eğitim şeklinde yapılmasına karar verebilir ve bu eğitim süresi toplam eğitim süresi içerisinde değerlendirilebilir.
Eğitim yeri
MADDE 22 – (1) Birlik tarafından belirlenen eğitim yeri ve zamanı, eğitim programının başlamasından en az bir hafta önce adaylara bildirilir, Birliğin internet sitesinde duyurulur
ve yazılı olarak kamu iktisadi teşebbüslerine ilgili personele duyurulmak üzere gönderilir.
Eğitim sonucunda yapılacak sınav ve başarı koşulu
MADDE 23 – (1) Eğitim tamamlandıktan sonra yapılacak sınav, Birlik tarafından yapılabileceği gibi bu konuda yetkin diğer merkezi kurum ve kuruluşlara da yaptırılabilir. Sınava
ilişkin başarı koşulları her bir sınav konusu için 100 puan üzerinden asgari 50 puan olmak kaydıyla Birlik tarafından belirlenir ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgilendirme Birliğin internet sitesinden yapılır.
(2) Sınav sonucunda başarılı olanlar Birliğin internet sitesinde duyurulur. Her bir kamu
iktisadi teşebbüsüne ise kendi personeline ilişkin sınav sonuçları ayrıca iletilir.
(3) Eğitim programına mazeretsiz beş günden fazla süreyle katılmayanlar sınava kabul
edilmez.
Eğitim ve sınav ücreti
MADDE 24 – (1) Birlik eğitim ve sınav ücretlerini belirlemeye yetkilidir. Bu ücretler
Birliğin ve/veya kamu iktisadi teşebbüslerinin bütçesinden karşılanabileceği gibi eğitime katılan personelden eğitim ve sınav ücreti talep edilebilir.
İç denetçilerin atanması
MADDE 25 – (1) Kamu iktisadi teşebbüsü yönetim kurulu eğitim sonrası başarılı olan
personel arasından yapacağı mülakatla iç denetim biriminin kurumsallaşma düzeyine veya ihtiyaca göre en fazla iki yıl içerisinde adı geçen sertifikalardan birine sahip olmak şartı ile iç
denetçi atamalarını yapar.
İç denetçilere ilişkin diğer hususlar
MADDE 26 – (1) Birlik, Kararın yürürlüğe girmesinden önce atanan ve/veya sertifikalı
adaylar arasından atanan iç denetçilere yönelik eğitimler düzenleyebilir.
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Kurumsal verilerin yayımlanması
MADDE 27 – (1) Şeffaflığın ve kamuya hesap verilebilirliğin artırılmasını teminen,
teşebbüsler 2014 yılı Faaliyet Raporlarını 31/5/2015 tarihine kadar kendi İnternet sitelerinde
yayımlar ve basılı bir örneğini TBMM KİT Komisyonu, ilgili Bakanlık, Müsteşarlık, Kalkınma
Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile ilgisine
göre ÖİB’ye gönderir. Eğer bu tarihe kadar Sayıştay denetimi tamamlanmamışsa yayımlanan
Raporda bu husus belirtilir. Söz konusu Faaliyet Raporları 28/8/2012 tarihli ve 28395 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır.
(2) Teşebbüsler, faaliyette bulundukları sektörleri takip ederek sektör içindeki yerlerini
daha iyi analiz edebilmek ve etkin sektörel politikalar geliştirebilmek veya geliştirilmesine yardımcı olabilmek amacıyla, 2014 Yılı Sektör Raporunu hazırlar. Bu raporlar, 31/5/2015 tarihine
kadar kendi İnternet sitelerinde yayımlanır ve basılı bir örneği ilgili Bakanlık, Müsteşarlık ve
Kalkınma Bakanlığı ile ilgisine göre ÖİB’ye gönderilir. Söz konusu sektör raporları asgari aşağıdaki konuları içerir:
a) Dünyada sektörün görünümü,
b) Türkiye’de sektörün görünümü,
c) Teşebbüsün sektör içindeki yeri,
ç) Teşebbüsün yerli ve uluslararası rakipleriyle veya benzer faaliyet gösteren kuruluşlarla karşılaştırması.
Yurt dışı bağlı ortaklıklar, iştirakler ve yatırımlar
MADDE 28 – (1) Yurt dışı bağlı ortaklığı ve iştiraki bulunan teşebbüsler, bu şirketlerin
tabi oldukları ülke mevzuatına (Türkiye’deki mevzuatla anılan ülke mevzuatı arasındaki farkları
belirten bir notla birlikte ya da Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre) veya Türkiye’deki mevzuata uygun hazırlanmış 2013 ve 2014 yıllarına ait;
a) Bilançolarını,
b) Gelir tablolarını,
c) Nakit Akış tablolarını,
ç) Özsermaye değişim tablolarını,
d) Kâr dağıtım tablolarını,
31/5/2015 tarihine kadar Müsteşarlığa iletir.
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri
MADDE 29 – (1) Teşebbüsler, Kararın 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında
halihazırda üzerinde çalışılan ve çalışılması planlan her bir Ar-Ge faaliyeti için;
a) Konusu,
b) Başlama ve bitiş tarihi,
c) Öngörülen maliyeti ve getirisi,
ç) Unvan bazında mevcut/ihtiyaç duyulan istihdam sayısı,
d) Yararlanılan/yararlanılması planlanan teşvik kapsamı, dayanağı ve tutarı,
e) Ödül sisteminden faydalanan personel sayısı, sunduğu projenin kapsamı, beklenen
faydalar,
hakkında detaylı bilgiler içeren eylem planlarını hazırlayarak 30/4/2015 tarihine kadar
Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler.
Yürürlük
MADDE 30 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 31 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
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Maliye Bakanlığından:
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(SAYI: 2015-2)
13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Mali kontrole ilişkin hükümler” başlığı altındaki 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına
göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi
teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak
yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında
aşağıdaki esas ve usullere uyulması gerekli görülmüştür.
I - EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak
kurum personelinden 2015 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Tebliğ ekinde (Ek-1)
belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak, aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:
1 - Ek-1’de sayılan özelliklerden onbeş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına
günlük 14,85 TL yemek ve 5,85 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 7,75 TL) konaklama
bedeli,
2 - Ek-1’de sayılan özelliklerden asgari oniki ve en fazla ondört tanesini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 12,75 TL yemek ve 5,10 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde
6,60 TL) konaklama bedeli,
3 - Ek-1’de sayılan özelliklerin oniki tanesinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına
günlük 10,10 TL yemek ve 4,25 TL (1 Temmuz - 15 Ağustos döneminde 6,25 TL) konaklama
bedeli,
alınır.
4 - Ayrıca, konut veya bağımsız bölümde; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 2,10 TL,
televizyon bulunanlarda günlük en az 2,30 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 3,20 TL,
konut başına ilave bedel alınır.
II - MİSAFİRHANELER
1 - Misafirhanelerden yararlanan kurum personelinden kişi başına her gece için en az
7,75 TL alınır. İdarelerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması,
odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir.
2 - Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) cetvelinin dipnotunda yer alan hükme göre %50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, geçici görevli
denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin %50 artırımlı
miktarının tamamını geçemez.
Misafirhanelerden yararlanan geçici görevli personel hangi kamu kurumunda çalışırsa
çalışsın hepsine aynı tarife uygulanacaktır.
Diğer sosyal tesislerden yararlandırılan geçici görevli kamu personeli ile geçici görevli
denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır.
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3 - Her ne ad altında ve sürede olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde personelin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç),
bu yerler de “Misafirhane” kapsamında değerlendirilecektir.
III - KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ ÜCRETLERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek Devlet
memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 140,00 TL
olarak tespit edilmiştir.
Ancak belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel
tespit etmeye yetkilidir.
IV - SPOR TESİSLERİ
1 - Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon
ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı,
- Spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 5,10 TL,
- Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 7,75 TL,
bedel alınır.
Amatör spor müsabakaları sırasında lisanslı sporcuların antrenman amacıyla veya öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili idarelerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir veya daha az bir bedel alınabilir.
2 - Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az
9,15 TL bedel alınır.
3 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde
yer alması durumunda, belirli devreler itibarıyla dinlenme amacıyla kalanların bu tesislerden
yararlanmaları halinde 1 inci ve 2 nci maddede belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.
4 - Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu personelinden alınacak 1 aylık abone bedeli, yukarıda belirtilen miktarların 15 katından az olmamak kaydıyla,
kurumlarca belirlenebilir.
V - ORTAK HUSUSLAR
1 - Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal tesislerin işletme giderleri için
ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden herhangi bir katkıda bulunulmaması esastır.
Söz konusu tesislerin bakım ve onarımlarının yaptırılabilmesini sağlamak amacıyla, bu
tesislerden yıl içinde elde edilen gelirlerin brüt tutarının % 5’inden az olmamak üzere ayrılacak
tutarlar ayrı bir hesapta tutularak söz konusu ihtiyaçlar için harcanacaktır. Bu hesaptan yapılacak harcamalarda, hizmetin sunumu açısından ihtiyaç duyulan döşeme ve demirbaş alımlarında
Başbakanlık ve/veya Bakanlığımızca çıkarılmış veya çıkarılacak olan tasarruf genelgesi, talimatı ve tebliğlerine uyulacaktır.
2 - Bu tesislerde merkezden geçici görevle gönderilecek personel sayısı asgari seviyede
tutulacak ve 2014 yılında görevlendirilen personel sayısı hiç bir şekilde aşılmayacaktır.
Bu tür yerlerde, 2015 yılında, merkezi yönetim bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan
ücret ödenmek üzere ilk defa personel istihdam edilmeyecek, ancak ücreti sosyal tesis işletme
gelirlerinden karşılanmak üzere ilk defa personel istihdamı yapılabilecektir.
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3 - Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet amacıyla kurulmuş olan fon, vakıf,
dernek ve benzeri kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden doğrudan veya dolaylı
olarak katkıda bulunulmayacaktır.
4 - Kamp dönemleri için tespit edilen tarifenin % 20’si müracaat sırasında avans olarak
alınacaktır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp döneminin başlamasından bir hafta öncesine
kadar vazgeçenlere avansları aynen iade edilecektir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu süreden
sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın % 5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle
avansları iade edilecek, kamp döneminin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin
ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilecektir.
5 - Tesislerin lokanta (alakart usulüyle yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve diğer hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı,
içki, meşrubat, çay, kahve ve benzeri hizmet bedelleri hiçbir şekilde maliyetinin altında olmayacaktır.
6 - Yukarıda yazılı yemek, konaklama ve diğer hizmetlerin bedelleri (geçici görevli kamu personelinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alınması gereken en az miktarlar olup, kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı
şekillerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği gibi hususlar ile talebin yoğun olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili gibi dönemleri de dikkate alarak bu
bedellerin üzerinde bedel tespit edebileceklerdir.
7 - a) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk
bakımevlerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun personelinin veya emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarife
uygulanır.
b) Bir kurum veya kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisleri, misafirhane, kreş ve çocuk
bakımevlerinden yararlanan diğer kurum ve kuruluşların personeli ve emeklileri ile bunların
eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum personeli için belirlenen tarifenin % 25 fazlası uygulanır.
c) Eğitim ve dinlenme tesisleri ile misafirhanelerden (a) ve (b) fıkrasında yer alanların
dışında yararlandırılanlara kurum personeli için belirlenen tarifenin en az % 50 fazlası uygulanır. Ancak, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum personeli ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına verilir.
ç) Sözkonusu tesislerde, 1 Şubat 2012 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama
bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat
2009 ile 1 Şubat 2012 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve
dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.
d) Bir kurum veya kuruluşun bağlı ve ilgili kuruluşlarına ait eğitim ve dinlenme tesisleri
ile misafirhanelerinden yararlandırılan o kurum ve kuruluşun personeli ve emeklisi ile bunların
eşleri, üstsoy ve altsoylarına, bağlı ve ilgili kuruluş personeli için belirlenen tarife uygulanabilir.
e) Kamu sosyal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Başbakanlık
Genelgeleri hükümleri saklıdır.
8 - Bu Tebliğde belirlenmiş olan bedellere, katma değer vergisi dahil değildir.
Bu Tebliğin II/2 nci maddesindeki sınırlamalar, konaklama bedelinin katma değer vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aşılamaz.
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9 - a) Görevi ve unvanı ne olursa olsun hiçbir kişi ve personel, tesislerden ve yukarıda
belirtilen hizmetlerden bedelini ödemeden yararlandırılamaz.
b) Tesisler için tespit edilen ücretler, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak
tahsil edilir.
c) Kamp ve tesislerden, tahsis belgesinde ismi yazılı olanların yerine başkaları faydalandırılamaz.
ç) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin (A) fıkrası uyarınca
birinci derece kritik il olarak belirlenen illerdeki sosyal tesislerden yararlanacak olan güvenlik
personeli hariç olmak üzere tesisler devamlılık arz edecek şekilde pansiyon veya bekâr lojmanı
olarak kullanılamaz.
d) Sosyal tesis kapasitelerinin kullanımında, ihtiyaç bulunan yerlerde boş kapasitenin
öncelikle yükseköğrenim öğrencilerine kullandırılması için gerekli her türlü tedbir alınacak ve
sosyal tesislerdeki boş kapasiteler ivedilikle Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na
(YURTKUR) bildirilecektir. YURTKUR tarafından sosyal tesislere yerleştirilen yükseköğrenim
öğrencilerinden standart yurt ücreti tahsil edilecektir. Ayrıca sosyal tesisin yemek hizmetlerinden faydalanan öğrencilere sağlanacak beslenme yardımı, takip eden ay içerisinde YURTKUR
tarafından ilgili sosyal tesis hesabına yatırılacaktır.
10 - Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalışmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandırılabilir.
11 - Tesislerin tamamen veya kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu yönde ağırlık verilecektir. İhtiyaç duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler,
hizmet alımı suretiyle temin edilebilecektir.
12 - Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle veya tedarik gibi tesisin işletilmesiyle doğrudan ilişkili olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde
kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet gibi hizmetlerin ücretleri yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan önce ödenecektir. İdareler bu konuda gerekli önlemleri alacaklardır.
13 - Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi gibi tesislerin sosyal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin giderlerine de bütçeden katkıda bulunulmayacak, dolayısıyla bunların her türlü giderleri (temizlik hizmeti alımı dahil) kreş ve çocuk
bakımevlerinin kendi gelirlerinden karşılanacaktır.
14 - Kurum ve kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki tesislere ilişkin olarak 2015 yılında
uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alacak ve daima
güncel tutulacaktır.
15 - Sosyal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki hususlara
uyulacaktır:
a) Görevliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen miktarın üzerinde nakit bulundurulmayacaktır.
b) Avans olarak verilen tutarların en geç 30 gün içinde mahsubu veya iadesi sağlanacaktır.
c) Sosyal tesis paraları sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait bankalarda muhafaza
edilecektir.
ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması esas olacaktır.
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16 - Kurum amirleri bizzat ya da denetim elemanları marifetiyle sosyal tesislerin işlemlerini, defter ve belgelerini zaman zaman ve her halükarda yılsonlarında denetleyeceklerdir.
Düzenlenecek denetim raporları kurumlarda muhafaza edilecektir.
17 - Bu Tebliğde belirtilmeyen hususlar hizmetin gereğine göre ilgili mevzuata aykırı
olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.
18 - Bu Tebliğ hükümleri 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanır.
Tebliğ olunur.
Ek – 1
EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ÖZELLİKLERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek
özellikler aşağıda belirtilmiştir.
1 - Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında veya kış sporlarına elverişli yerler ile termal
alanlarda olması
2 - Konut veya bağımsız bölümünde tuvalet ve banyo
3 - Sıcak su
4 - Havalandırma tesisatı
5 - Konut veya bağımsız bölümünde telefon
6 - Salonlarda ve konut veya bağımsız bölümlerde müzik yayını
7 - Mutfak ve lokanta
8 - Konut veya bağımsız bölümün içinde mutfak mekanı
9 - Dinlenme ve oyun salonu
10 - Çay bahçesi
11 - Asansör
12 - Diskotek
13 - Çocuk bahçesi
14 - Spor alanları
15 - Revir
16 - Plaj
17 - Güneşlenme yerleri ve teçhizatı
18 - Otopark (en az 20 araçlık)
19 - Yüzme havuzu
20 - Hamam
21 - Sauna
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Maliye Bakanlığından:
2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)
1 – 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine
dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek
bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış
bulunmaktadır.
Bu çerçevede, öğle yemeği servisinden faydalanan memurlardan 15/1/2014-14/1/2015
tarihleri arasında alınacak yemek bedelleri 17/1/2014 tarihli ve 28885 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan (1) Sıra No’lu 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğiyle belirlenmişti. Bu bedellerin yerine 2015 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en
az aşağıda belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınması uygun görülmüştür.

2 – Bu uygulamaya 15/1/2015 tarihinde başlanacaktır.
3 – Kuruluşlar hizmetlerinin özelliği, yemek maliyetleri ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak belirtilen miktarların üzerinde
yemek bedeli tespit edebileceklerdir.
4 – Bu Tebliğe, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu
iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer kamu idareleri uyacaklardır.
Tebliğ olunur.
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T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
15 Ocak 2015
PERŞEMBE
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/212
Karar No: 2014/392
Mahkememizin 18/11/2014 tarih ve 2014/212 esas 2014/392 karar sayılı kararı ile Resmi
belgenin düzenlenmesinde yalan suçundan 5237 Sayılı TCK 206/1,53/1-2-3 ve CMK 231/5-8
maddeleri uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 yıl süreyle
denetim süresine tabi tutulmasına dair verilen karar,
Mustafa ve Necah oğlu 1992 Halep Doğumlu AHMET ANGUN'a adresi bulunamadığından
karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 Sayılı Kanununun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden
itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe
verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna
başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, ilan olunur.
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Esas No : 2014/203
Karar No: 2014/401
Mahkememizin 20/11/2014 tarih ve 2014/203 esas 2014/401 karar sayılı kararı ile
Çocukları ve kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak
kullanma suçundan 5237 sayılı TCK 229/1,53/1-2-3,ve CMK 231/5-8 maddeleri uyarınca
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA ve 5 Yıl Süreyle denetim süresine
tabi tutulmasına dair verilen karar,
Ahmed ve Hatice'den olma l974 Suriye D.lu. FATMA AHMED ve Halil Emine kızı 1974
Suriye Doğumlu HATUN AHMED'e adresleri bulunmadığından karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 Sayılı kanunun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden
itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe
verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna
başvurulabileceğine, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, ilan olunur.
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNUN 10/2 İLE 16/1 MADDELERİ
HÜKÜMLERİ UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 206,45 TL, en fazla 64.900 TL; 19/01/2015 tarihine kadar
yatırılması gereken güvence tutarında en az 21 TL, en fazla 6.490 TL olan, cinsi, miktarı,
özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı şartname eki listede gösterilen Motosiklet, Binek
Oto, Jeep (Arazi Taşıtı), Pick-Up, Minibüs, Otobüs, Kamyon, Kamyonet (Kapalı Kasa-Açık
Kasa) cinsi 65 adet araç açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler Sokak No:20
Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda 20/01/2015 tarihinde saat
09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gumrukticaret.gov.tr ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0 342 337 33 80-81
numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı
Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
257/1-1

—— • ——

3 ADET MOBİL ÇOCUK EĞİTİM / BAKIM MERKEZİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Türk Kızılayı’nın ihtiyacı olan 3 Adet Mobil Çocuk Eğitim / Bakım Merkezi idari ve
teknik şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler " Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir / ANKARA "adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden ve “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İSTANBUL”
adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.
İdari Şartname ve eklerine www.kizilay.org.tr/ihale ilanları adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 09.02.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Birimi’ne vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 10.02.2015 saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz kamu ihale kanunlarına tabi değildir.

260/1-1
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TCCD 444 82 33 NOLU ÖZEL SERVİS NUMARASI İLE VERİLEN HİZMETLERİN
GELİŞTİRİLMESİ VE HİZMET AĞININ GENİŞLETİLMESİ İÇİN CALL CENTER (ÇAĞRI
MERKEZİ KURULMASI) HİZMETİNİN PROFESYONEL FİRMA ELİYLE YÜRÜTÜLMESİ
İŞİ HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No: 2015/2213
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Gar/ANKARA
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 309 05 15/4199 - Faks: 0312 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: malzemesipariş@tcdd.gov.tr.
İhale konusu işin adı ve miktarı : TCCD 444 82 33 Nolu Özel Servis Numarası ile verilen
hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet ağının genişletilmesi için CALL CENTER (Çağrı Merkezi
Kurulması) Hizmetinin Profesyonel Firma Eliyle Yürütülmesi işi hizmet alımı
2 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Başkanlığına 20.01.2015 Salı günü saat 10.00’a kadar, verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV Dahil 100,TL bedelle temin edilebilir.
5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
252/1-1

—————

125 ADET PN 150 BTR 1 OHM ( KONNEKTÖRLERİYLE BİRLİKTE) VE 150 ADET PN 150
B 400 OHM (KONNEKTÖRLERİYLE BİRLİKTE) HAYATİ RÖLE ALINACAKTIR
İhale Kayıt No: 2015/2196
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi
Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No: 3 06330
Gar-ALTINDAĞ-ANKARA/TÜRKİYE
b) Telefon ve Faks Numarası : 0(312) 309 05 15/4409-4139 - 0(312) 311 53 05
c) Elektronik Posta Adresi
: malzeme@tcdd.gov.tr
2 - İhale konusu hizmet alımının adı ve miktarı:
125 Adet PN 150 BTR 1 OHM ( Konnektörleriyle birlikte) ve 150 Adet PN 150 B 400
OHM (Konnektörleriyle birlikte) Hayati Röle alımı
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle
Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale
Komisyonu Başkanlığına 17/02/2015 Salı günü saat 14:30’e kadar verilmiş veya gelmiş olması
şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı 4035
no.lu odada görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesi (zemin kat) Gar/ANKARA adresinden
KDV Dahil 100,-TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
281/1-1
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TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE TAHSİSLİ MT 5700 TİPİ RAY OTOBÜSLERİNİN
HİDROSTATİK SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI İLE MT 5700/55000,
DM 15000/30000 ÜNİTELERİN MOTOR SOĞUTMA RADYATÖRLERİNİN
YILLIK (192 ADET) TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2015/617
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk
Caddesi No: 121/A 35220 ALSANCAK/
İZMİR
b) Telefon ve Faks Numarası
: 0 232 464 31 31 / 4108, 0 232 464 77 98
c) Elektronik Posta Adresi
: 3bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.
d) İhale Dokümanlarının Görülebileceği
İnternet Adresi
: www.malzeme.tcdd.gov.tr.
2 - İhale Konusu Hizmetin Adı ve Miktarı: TCDD 3. Bölge Müdürlüğüne Tahsisli MT
5700 Tipi Ray Otobüslerinin Hidrostatik Sistemlerinin Bakım ve Onarımı İle MT 5700/55000,
DM 15000/30000 Ünitelerin Motor Soğutma Radyatörlerinin Yıllık (192 Adet) Temizliği Hizmet
Alımı İşi.
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu
Başkanlığına 27.01.2015 Tarihi Salı Günü Saat 15:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 150,00,- TL. Bedelle temin
edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
76/1-1

—— • ——

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK
HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 51,62 TL ile en çok 129.800,00 TL arasında değişen;
28/01/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 5,16 TL ile en
çok 12.980,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Otomobil, Panelvan, Açık ve Kapalı Kasa
Kamyonet, Minibüs, Kamyon (Açık Kasa, Damperli), Çekici, Traktör, Motorsiklet, ve Yarı
Römork cinsi 52 adet araç açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki
Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Hatay Büyükşehir Belediyesi Nikah ve Oda Tiyatrosu
Salonunda 29/01/2015 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz
konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0) (326) (285 60
44) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
İskenderun Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden alınabilir.
İlan olunur.
173/1-1
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TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı

: Titreşim ölçüm cihazı alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası

: 2015/968

Dosya no

: 1521002

1 - İdarenin:
a) Adres

: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK

b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat)
c) Elektronik posta adresi

Faks: 0.372 251 19 00

:

2 - İhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı

: Titreşim ölçüm cihazı (1 kalem-2 adet)

b) Teslim yeri

: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği ambarı.

c) Teslim tarihi

: İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günüdür.

3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer

: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi

Başkanlığı

Bülent

Ecevit

Caddesi No:

2

ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati

: 29.01.2015 Perşembe günü saat: 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
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d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 29.01.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:
İşin Adı
: Gürültü ölçüm cihazı alımı 4734 sayılı kanunun 3/g
maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/972
Dosya no
: 1521003
1 - İdarenin:
a) Adres
: Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: 2
67090-ZONGULDAK
b) Telefon ve Faks numarası : Tel: 0.372 252 40 00 (70 Hat) Faks: 0.372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi
:
2 - İhale Konusu Malın:
a) Niteliği, türü ve miktarı : Gürültü ölçüm cihazı (1 kalem-2 adet)
b) Teslim yeri
: TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği ambarı.
c) Teslim tarihi
: İşe başlanmasına müteakip 45 takvim günüdür.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma
Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 29.01.2015 Perşembe günü saat: 15:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri;
4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir.
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan,
isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden
önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname,
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e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Şartnamede belirtilen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak
girişim beyannamesi,
ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler;
4.2.1. Grup-1 metan gazlı ve patlayabilir kömür tozlu ortamlarda kullanılabileceğine dair
sertifikayı teklifleri ile birlikte verilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı Mithat paşa Mah.Bülent Ecevit Cad. No: 2 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7.Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 20.00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 29.01.2015 Perşembe günü saat 15.00’a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine
ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
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DENİZLİ SAĞLIK YERLEŞKESİ
YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ
ÖNYETERLİK DÜZELTME İLANI
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığından:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığı (buradan başlayarak “İdare” olarak adlandırılacaktır.) tarafından Kamu Özel İşbirliği
Modeli ile Denizli Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi
(buradan başlayarak “ Proje ” olarak adlandırılacaktır.), 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı
“ Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet
Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak
adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değildir.
İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi içeriğinde belli istekliler arasında ihale yöntemi
uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. Proje Denizli İli Merkezinde yapılacaktır. Proje; 420 yataklı Genel Hastane, 300 yataklı
Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 100 yataklı Onkoloji Hastanesi, 100 yataklı KVC Hastanesi,
80 yataklı Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1.000 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını
kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını,
medikal cihazlar ile diğer donanımlarını ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici;
ayrıca tesislerin bakım ve onarımını, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile
bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek gibi destek hizmetlerinin
sunumunu ve sağlık hizmetleriyle uyumlu olarak Bakanlık onayı alacak ticari alanların yapım ve
işletilmesini üstlenecektir. Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan Proje’ nin yapım
dönemi 2,5 yıl; çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 3,5 yıl; işletme dönemi de
25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 27,5 yıl; yapım süresinde uzatma verilmişse ençok
28,5 yıldır.
2. Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm
isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı
bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları önyeterlik
başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.
3. Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası
ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesini, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren
imza sirküleri/beyannamesini ya da eşdeğer belgeler ile önyeterlik şartnamesine ekli formları
sunması gerekmektedir.
4. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,
(a) Ciro (net satışlar) ya da özkaynak koşullarından birinin sağlanması yeterli olmak
üzere, önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık ortalama cirolarının ya
da net satışlarının 150.000.000 USD (Amerikan Doları)’ ndan, özkaynaklar toplamının
60.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan düşük olmaması,
(b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık dönen
varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının enaz 1,00; özkaynaklar/toplam aktif oranının enaz 0,25 ve
kısa vadeli banka borçları/özkaynaklar oranının ençok 0,35 olması,
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(c) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık döneme ilişkin
olarak bağımsız denetim firmaları ya da yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile
yeminli mali müşavir görüşlerini sunması,
(ç) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatları toplamının 55.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan az
olmaması biçimindedir.
İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini
ortaklıktaki herhangi bir firmanın tek başına sözkonusu rakamların en az yarısını sağlayarak tüm
ortakların toplamı ile, (ç) fıkrasında belirtilen ölçütleri tüm ortakların toplamı ile karşılaması
yeterlidir. (b) maddesini ise ortaklıktaki firmalardan birinin sağlaması yeterlidir.
5. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,
(a) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80
oranında tamamlamış olması,
(b) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen
oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini sağlamış olması,
(c) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL (Türk
Lirası) tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,
(ç) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL (Türk
Lirası) tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması biçimindedir.
İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca
altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında
mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin
çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici
çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir.
6. Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim
yapılacaktır.
7. Önyeterlik dokümanı İdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No:
40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004
hesap numarasına 5.000 TL (Türk Lirası) yatırıldıktan sonra İdare’ nin adresinde önyeterlik ihale
belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları
zorunludur.
8. Önyeterlik başvuruları 18.02.2015 günü saat 15:00’ e kadar İdare’nin T.C. Sağlık
Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdare
sorumlu değildir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu içeriğinde
değildir.
Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda
Türkçe metin geçerli olacaktır.
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SAMSUN SAĞLIK YERLEŞKESİ
YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ
ÖNYETERLİK DÜZELTME İLANI
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığından:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığı (buradan başlayarak “ İdare ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından Kamu Özel İşbirliği
Modeli ile Samsun Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi
(buradan başlayarak “ Proje ” olarak adlandırılacaktır.), 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı
“ Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet
Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “Yönetmelik” olarak
adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değildir.
İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi içeriğinde belli istekliler arasında ihale yöntemi
uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. Proje Samsun İli İlkadım İlçesi’nde yapılacaktır. Proje; 400 yataklı Kadın Doğum
Çocuk Hastalıkları, 300 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi ve Göğüs Hastalıkları ve 200 yataklı
Onkoloji Hastanesi olmak üzere toplam 900 yataklı Sağlık Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır.
Yüklenici; projenin finansmanını, uygulama projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ile
diğer donanımlarını ve tesis için gerekli mefruşatı sağlayacaktır. Yüklenici; ayrıca tesislerin
bakım ve onarımını, görüntüleme, laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem,
sterilizasyon, çamaşır, temizlik, güvenlik ve yemek gibi destek hizmetlerinin sunumunu ve sağlık
hizmetleriyle uyumlu olarak Bakanlık onayı alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini
üstlenecektir. Kamu Özel İşbirliği ile gerçekleştirilecek olan Proje’ nin yapım dönemi 2,5 yıl;
çeşitli nedenlerden yapım için uzatma verilirse ençok 3,5 yıl; işletme dönemi de 25 yıl olmak
üzere sözleşme süresi toplam 27,5 yıl; yapım süresinde uzatma verilmişse ençok 28,5 yıldır.
2. Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm
isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı
bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları önyeterlik
başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.
3. Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası
ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesini, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren
imza sirküleri/beyannamesini ya da eşdeğer belgeler ile önyeterlik şartnamesine ekli formları
sunması gerekmektedir.
4. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,
(a) Ciro (net satışlar) ya da özkaynak koşullarından birinin sağlanması yeterli olmak
üzere, önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık ortalama cirolarının ya
da net satışlarının 150.000.000 USD (Amerikan Doları)’ ndan, özkaynaklar toplamının
60.000.000 USD (Amerikan Doları)’ ndan düşük olmaması,
(b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık dönen
varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının enaz 1,00; özkaynaklar/toplam aktif oranının enaz 0,25 ve
kısa vadeli banka borçları/özkaynaklar oranının ençok 0,35 olması,
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(c) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık döneme ilişkin
olarak bağımsız denetim firmaları ya da yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile
yeminli mali müşavir görüşlerini sunması,
(ç) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatları toplamının 55.000.000 USD (Amerikan Doları)’ndan az
olmaması biçimindedir.
İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini
ortaklıktaki herhangi bir firmanın tek başına sözkonusu rakamların en az yarısını sağlayarak tüm
ortakların toplamı ile, (ç) fıkrasında belirtilen ölçütleri tüm ortakların toplamı ile karşılaması
yeterlidir. (b) maddesini ise ortaklıktaki firmalardan birinin sağlaması yeterlidir.
5. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,
(a) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80
oranında tamamlamış olması,
(b) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen
oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini sağlamış olması,
(c) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL (Türk
Lirası) tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,
(ç) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL (Türk
Lirası) tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması biçimindedir.
İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca
altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında
mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin
çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici
çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir.
6. Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim
yapılacaktır.
7. Önyeterlik dokümanı İdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No:
40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004
hesap numarasına 5.000 TL (Türk Lirası) yatırıldıktan sonra İdare’ nin adresinde önyeterlik ihale
belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları
zorunludur.
8. Önyeterlik başvuruları 20.02.2015 günü saat 15:00’ e kadar İdare’nin T.C. Sağlık
Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdare
sorumlu değildir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu içeriğinde
değildir.
Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda
Türkçe metin geçerli olacaktır.
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ŞANLIURFA SAĞLIK YERLEŞKESİ
YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ
ÖNYETERLİK DÜZELTME İLANI
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığından:
T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire
Başkanlığı (buradan başlayarak “ İdare ” olarak adlandırılacaktır.) tarafından Kamu Özel İşbirliği
Modeli ile Şanlıurfa Sağlık Yerleşkesi Yapım İşi ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi
(buradan başlayarak “ Proje ” olarak adlandırılacaktır.), 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu
Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile 6527 sayılı Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlarına dayalı
“ Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet
Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği” (buradan başlayarak “ Yönetmelik ” olarak
adlandırılacaktır.) doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Proje; 08.09.1983 tarihli 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunu ile 04.01.2002 tarihli 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında değildir.
İhalede, Yönetmeliğin 18. maddesi içeriğinde belli istekliler arasında ihale yöntemi
uygulanacaktır. Önyeterlik değerlendirmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. Proje Şanlıurfa İli Merkezinde yapılacaktır. Proje; 520 yataklı Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, 600 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk, 200 yataklı Kalp Damar, 200 yataklı Onkoloji,
100 yataklı Rehabilitasyon ve 80 yataklı Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1.700 yataklı
Sağlık Yerleşkesi yatırımını kapsamaktadır. Yüklenici; projenin finansmanını, uygulama
projesini, tasarımını, inşaatını, medikal cihazlar ile diğer donanımlarını ve tesis için gerekli
mefruşatı sağlayacaktır.
Yüklenici; ayrıca tesislerin bakım ve onarımını, görüntüleme,
laboratuvar ve diğer tıbbi destek hizmetleri ile bilgi işlem, sterilizasyon, çamaşır, temizlik,
güvenlik ve yemek gibi destek hizmetlerinin sunumunu ve sağlık hizmetleriyle uyumlu olarak
Bakanlık onayı alacak ticari alanların yapım ve işletilmesini üstlenecektir. Kamu Özel İşbirliği ile
gerçekleştirilecek olan Proje’ nin yapım dönemi 3 yıl; çeşitli nedenlerden yapım için uzatma
verilirse ençok 4 yıl; işletme dönemi de 25 yıl olmak üzere sözleşme süresi toplam 28 yıl; yapım
süresinde uzatma verilmişse ençok 29 yıldır.
2. Önyeterlik değerlendirmesi, başvuru koşullarını karşılayan yerli ve yabancı tüm
isteklilere açıktır. İhaleye katılamayacak olanlar Yönetmeliğin 15. maddesinde, ihale dışı
bırakılacak olanlar 10. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilmektedir. İş ortaklıkları önyeterlik
başvurusunda bulunabilir, ancak konsorsiyumlar bulunamaz.
3. Önyeterlik başvurusunda isteklilerin mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret/sanayi odası
ya da esnaf ve sanatkâr odası belgesini, önyeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren
imza sirküleri/beyannamesini ya da eşdeğer belgeler ile önyeterlik şartnamesine ekli formları
sunması gerekmektedir.
4. Ekonomik ve mali yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,
(a) Ciro (net satışlar) ya da özkaynak koşullarından birinin sağlanması yeterli olmak
üzere, önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık ortalama cirolarının ya
da net satışlarının 200.000.000 USD (Amerikan Doları)’ ndan, özkaynaklar toplamının
65.000.000 USD (Amerikan Doları)’ ndan düşük olmaması,
(b) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık dönen
varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının enaz 1,00; özkaynaklar/toplam aktif oranının enaz 0,30 ve
kısa vadeli banka borçları/özkaynaklar oranının ençok 0,30 olması,
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(c) Önyeterlik ilanının yayınlandığı yıldan önceki son iki ya da üç yıllık döneme ilişkin
olarak bağımsız denetim firmaları ya da yeminli mali müşavirlerce onaylanmış mali çizelgeler ile
yeminli mali müşavir görüşlerini sunması,
(ç) Bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ve üzerinde
kısıtlama bulunmayan mevduatları toplamının 80.000.000 USD (Amerikan Doları)’ ndan az
olmaması biçimindedir.
İş ortaklığı oluşturarak önyeterlik başvurusunda bulunan Adaylar (a) maddesini
ortaklıktaki herhangi bir firmanın tek başına sözkonusu rakamların en az yarısını sağlayarak tüm
ortakların toplamı ile, (ç) fıkrasında belirtilen ölçütleri tüm ortakların toplamı ile karşılaması
yeterlidir. (b) maddesini ise ortaklıktaki firmalardan birinin sağlaması yeterlidir.
5. Mesleki ve teknik yeterlik ölçütleri: İsteklilerin,
(a) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son onbeş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastane yapım işinin tamamını veya en az % 80
oranında tamamlamış olması,
(b) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son beş yıl içinde en az 200 yataklı olan bir hastanenin hastane bilgi yönetim sistemini tamamen
oluşturmuş olması veya en az bir yıllık süre boyunca işletimini sağlamış olması,
(c) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına yıllık ortalama en az 1.000.000 TL (Türk
Lirası) tutarında görüntüleme hizmeti vermiş olması,
(ç) Önyeterlik ilan tarihinden başlayarak geriye doğru ilanının yayınlandığı yıldan önceki
son beş yıl içinde hastane veya sağlık kuruluşlarına, yıllık ortalama en az 1.500.000 TL (Türk
Lirası) tutarında laboratuvar hizmeti vermiş olması biçimindedir.
İş ortaklıkları bu ölçütleri birlikte karşılayabilir. İstekliler bu ölçütleri ayrıca
altyükleniciler aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda Adaylar, önyeterlik başvurularında
mesleki ve teknik yeterliklerin hangi iş ortakları ya da altyüklenicilerce karşılandığına ilişkin
çizelgeyi sunmaları gerekmektedir. Altyükleniciye yaptırılması düşünülen işler için altyüklenici
çalıştırma taahhütnamesi de verilebilir. İsteklilerin ayrıca ISO 9001-2000 Kalite Yönetim Sistemi
Belgesi ve 14001 Çevre Yönetim Belgesi sunması gerekmektedir.
6. Önyeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği saptanan tüm adaylara gerekli bildirim
yapılacaktır.
7. Önyeterlik dokümanı İdare’ nin T.C. Sağlık Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No:
40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresinde görülebilir ve Sağlık Kurumları Döner Sermaye
Saymanlık Müdürlüğüne ait Halk Bankası Kurumsal Şube TR890001200945200044000004
hesap numarasına 5.000 TL (Türk Lirası) yatırıldıktan sonra İdare’ nin adresinde önyeterlik ihale
belgeleri alınabilir. Önyeterliğe başvuracak olanların önyeterlik belgelerini satın almaları
zorunludur.
8. Önyeterlik başvuruları 16.02.2015 günü saat 15:00’ e kadar İdare’nin T.C. Sağlık
Bakanlığı Ek Binası Ziya Gökalp Cad. No: 40 Kat: 6 Kızılay/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Postadaki gecikmelerden İdare
sorumlu değildir.
İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu içeriğinde
değildir.
Bu ilanın Türkçe ve İngilizce metinleri arasında olabilecek uyuşmazlık durumunda
Türkçe metin geçerli olacaktır.
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Sadise ve Mustafa Köseoğlu Sağlık, Eğitim ve Araştırma Vakfı.
VAKFEDENLER: Vedat KÖSEOĞLU, Nurserin KÖSEOĞLU, Aslıhan Dilara
KÖSEOĞLU, Neslihan Dilrüba KÖSEOĞLU, Ahmet TETİK, Özkan YAMAÇ, Erol KISMET
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinin 18.11.2014. tarih ve E:2014/503, K:2014/421
sayılı kararı ile 30.12.2014 tarih ve E.2014/503 sayılı ara kararı.
VAKFIN AMACI: Eğitim, Kültür, Sanat, Sağlık, Spor alanında yapılacak faaliyetleri
desteklemek, bu alanlarda faaliyetlerde bulunmaktır. Bu itibarla ve en büyük zenginlik kaynağının
eğitimli, sağlıklı ve kültürlü olarak yetişmiş insan gücü olduğu inancıyla güvenli, gelişen güçlü
bir Türkiye idealine hizmet etmek, girişimci ruhu taşıyan, bilimsel düşünce, araştırma ve çalışma
yöntemlerini benimsemiş, inançlı; insana, yaşayan her canlıya ve doğaya saygılı nesillerin
yetişmesine eğitim ve öğretim yolu ile yardımcı olmak, böylece Türk insanına, Türk Devletine,
bütün insanlığa, yaşan her canlıya ve doğayı korumaya yönelik faydalı çalışmalar yapıp maddi ve
manevi katkılar sağlamaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI : 50.000.00- TL.(Ellibin Türk Lirası) Nakit
YÖNETİM KURULU : Vedat KÖSEOĞLU, Nurserin KÖSEOĞLU, Ahmet TETİK, Erol
KISMET, Ahmet ÖZET
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Kızılay’ına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
211/1-1

—————

EK İLAN
Vakfın Adı: Turhal Kültür Eğitim ve Vakfı (TUKEV)
Vakfın İkametgâhı: Tokat
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

—— • ——

216/1-1

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve
Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre
öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları
gerekmektedir.
Doçent kadroları daimi statüdedir.
- DOÇENT KADROLARI İÇİN:
- Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın
listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek
lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği (4 takım)
dosya halinde teslim edeceklerdir.
SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Kadro Ün.
Toprak Bilimi

Doçent

Adedi

Der

1

1

OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU
Anabilim Dalı
Kadro Ünvanı Adedi
Gıda Teknolojisi

Doçent

1

Der
1

Toprak sıkışması
yapmış olmak,

konusunda

doktora

Şekerli ürünler, meyve ve sebze ürünleri
alanlarında çalışma yapmış olmak,
212/1-1
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurul’un 03/07/2014 tarihli ve 5116-22 sayılı Kararı ile;
“Ankara-Eskişehir K.yolu, 58. Km. Yenidoğan Köyü, Tekdal Mevkii (ADA: 106,
PARSEL. 1) Polatlı/ANKARA” adresinde, 06/12/2011 tarih ve BAY/939-82/30321 numaralı
istasyonlu bayilik lisansı kapsamında faaliyet gösteren Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Tic. Ltd.
Şti.’ne ait akaryakıt istasyonunda Ankara İl Jandarma Komutanlığı tarafından 18/07/2013
tarihinde yapılan denetimde yapılan tespitler neticesinde Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Tic. Ltd.
Şti’nin;
a) Otomasyon sisteminin usulüne uygun çalışmamasının ve buna rağmen bakım onarıma
veya arızaya konu ilgili yerlerden akaryakıt satışı yapmasının, 1240 sayılı Kurul Kararının 5 inci
maddesi hükümleri ile 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,
b) Lisansına kayıtlı dağıtım şirketi haricinde başka bir kaynaktan akaryakıt ikmal etmesi
eyleminin 5015 sayılı Kanunun “Bayiler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil
ettiği,
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma prosedürüne gerek olmaksızın, Ballıkuyumcu Petrol Sanayi ve Tic. Ltd.
Şti.’nin yazılı savunmasının alınması için Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
224/1/1-1

—————

Kurul’un 23.10.2014 tarihli ve 5274/9 sayılı Kararı ile; 19.06.2012 tarih ve
ITS/AKSA/0208 Numaralı İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi Liya Mühendislik
Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin
proje onayı almadan iç tesisat imalatı yapması nedeniyle, 15.05.2014 tarihli ve 5014/24 sayılı
Kurul Kararı gereği söz konusu kişiden istenen yazılı savunma ile Denetim Dairesi Başkanlığının
konuya ilişkin görüşü Kurulca değerlendirilmiş olup, Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik
Tesisat Klima İnşaat Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin proje onayı
almadan iç tesisat imalatı yapmasının, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 5 inci
maddesinin dördüncü fıkrası, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin
37 nci maddesi ve Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği'nin 22 nci maddesi hükümlerine
aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, Liya Mühendislik Doğalgaz Mekanik Tesisat Klima İnşaat
Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası
Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca (bundan böyle mevzuata uygun hareket
etmesi hususunda) ihtarda bulunulmasına karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat Yasası
uyarınca ilanen tebliğ olunur.
224/2/1-1

—————

Kurul’un 18/09/2014 tarihli ve 5225-60 sayılı Kararı ile Halk Caddesi Omca Sokak
Golden Plaza F Blok No:35/B Daire:6 Kat:2 Sahrayıcedid Kadıköy/İSTANBUL adresinde
bulunan 17.01.2013 tarih ve DAĞ/4241-2/32068 numaralı akaryakıt dağıtıcı lisans sahibi

Sayfa : 90

RESMÎ GAZETE

15 Ocak 2015 – Sayı : 29237

Makspet Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin BAY/939-82/28120 numaralı
bayilik lisansı sahibi Beyşehir Petrol Ticaret Limited Şirketi unvanlı bayisi ile olan bayilik
sözleşmesini noter kanalıyla 25/06/2014 tarihinde karşılıklı feshettiği ancak bu durumun Kuruma
bildirilmediğinin tespit edilmesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci
fıkrasına, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası ile 34
üncü maddesinin (o) bendine aykırı olması nedeniyle Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile
Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci
maddesi uyarınca ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu hazırlanmasına gerek
olmaksızın soruşturmaya doğrudan yazılı savunma alınmak suretiyle başlanması için Makspet
Akaryakıt Dağıtım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması
kararlaştırılmıştır.
Söz konusu husus ile ilgili yazılı savunmanın ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 (Onbeş)
gün içerisinde Kurum’un “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Denetim Dairesi Başkanlığı
Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 Yüzüncüyıl-ANKARA” adresine gönderilmesi,
süresi içinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı hususları 7201 sayılı Tebligat
Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
224/3/1-1

—————

Kurul’un 23/10/2014 tarih ve 5274/31 sayılı Kararı ile; "Sanayi Sitesi D Blok No:11
Çekerek/YOZGAT" adresinde faaliyet gösteren 30/09/2010 tarih ve MYG/2792-4/28346 sayılı
madeni yağ lisansına sahip Stanlub Petrol Ürünleri ve Kimya Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi'nin, 2008, 2009, 2010, 2011 ve 2012 yıllarında satın almış olduğu ve/veya imal etmiş
olduğu madeni yağ ürünlerinin bir bölümünü akaryakıt olarak kullanılmak üzere satışını yaparak
lisansının verdiği haklar dışında faaliyette bulunduğu tespit edildiğinden dolayı mezkur şirket
hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 nci alt bendine
göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince 339.814,TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, hakkınızda uygulanan 339.814,- TL tutarındaki idari
para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili
mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde TC Vakıflar
Bankası Ankara Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait
"TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32" numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası
Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60
gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu,
söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde
yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya
taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde
yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
224/4/1-1

—————

Kurulun 12/11/2014 tarih ve 5304-15 sayılı Kararı ile; "Organize Sanayi Bölgesi 1.
Bulvar No:17 Derik/MARDİN" adresinde faaliyet göstermek üzere 26.02.2009 tarih ve
MYĞ/1990-4/25674 sayılı madeni yağ lisansı sahibi Karaşin İthalat İhracat ve Ticaret Limited
Şirketi'nin (21.05.2012 tarihinde ticari unvanı Şahkim İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi
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olarak değişen) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrası ile aynı
maddenin 2 nci fıkrasına aykırı faaliyet gösterdiği ve bu aykırılığı gidermediği anlaşıldığından,
Karaşin İthalat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi’nin 26.02.2009 tarih ve MYĞ/1990-4/25674
sayılı madeni yağ lisansının mezkur Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca iptal
edilmesine karar verildiği hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
224/5/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-37 Kararı ile; 16.10.2008 tarihli ve BAY/93982/25125 numaralı (16.10.2013 tarihinde sonlanan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında
Pamukkale Yolu Üzeri 8.Km DENİZLİ adresinde faaliyet gösteren General Lpg Akaryakıt
Nakliyat Turizm İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin, 2012 yılında Mesut
ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8
inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci
maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği değerlendirildiğinden, General Lpg Akaryakıt
Nakliyat Turizm İnşaat Gıda Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının
alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
224/6/1-1

—————

Kurulun 18/09/2014 tarihli ve 5225-27 Kararı ile; 10.10.2008 tarihli ve BAY/93982/25109 numaralı (10.10.2013 tarihinde sonlanan) istasyonsuz bayilik lisansı kapsamında
Arapsuyu Mahallesi Atatürk Bulvarı Fatma Kaymaz Apartmanı A Blok K:3 No:7 ANTALYA
adresinde faaliyet gösteren Söz Petrol Akaryakıt Tekstil Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin, 2011 yılında Mesut ÖZ’den akaryakıt alarak dağıtıcısı dışında
akaryakıt ikmal etmek suretiyle 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi
ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (d) bendine aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Söz Petrol Akaryakıt Tekstil Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınması kararlaştırılmıştır.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün
içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ
olunur.
224/7/1-1

—————

İŞL/1144-4/21770 sayılı İşleme lisansı sahibi Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi
Limited Şirketi’nin 2010 yılına ait bildirimleri yapma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin tespit
edilmesi nedeniyle, lisans sahibinin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin
temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol
Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle
25.01.2012 tarih ve 3659-107 sayılı Kurul Kararı ile istenen yazılı savunması ve konuya ilişkin
Denetim Dairesi Başkanlığı görüşü değerlendirilmiş olup;
- Yapılan tebliğe rağmen, bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun “Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri” başlıklı 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi ile Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinin 9 uncu
maddesine aykırı hareket ettiği,
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- Yazılı savunmasını sunmadığı,
anlaşıldığından; 2011 yılında yapılan tebliğe rağmen 2010 yılına ait bildirimlere ilişkin
eksiklikleri tamamlamayan Şahini Zahirecilik Nakliyat Ticaret Sanayi Limited Şirketi hakkında,
5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ve
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları
Hakkında Tebliğhükümleri gereğince 308.194,-TL idari para cezası uygulanmasına ve Kanunun
20 nci maddesi uyarınca lisansının iptaline karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 308.194,-TL (üçyüzsekizbinyüzdoksandört-TL)
tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası
ve Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar
Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji PiyasasıDüzenleme Kurumu’na ait TR55
0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği, öte yandan, 60 gün içerisinde
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkının saklı olduğu hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

—————

224/8/1-1

31/12/2014 tarih ve 29222 sayılı Resmi Gazete’nin Çeşitli İlanlar bölümünde 07/05/2014
tarih ve 5005/27 sayılı kurul kararına konu ilanen tebliğe muhatap şirketin, 03.06.2011 tarih ve
BAY/939-82/29558 sayılı bayilik lisansı (17/05/2013 tarihinde iptal) kapsamında faaliyet
gösteren Horoz Petrol Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olduğunun
bilinmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
224/9/1-1

—————

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli
ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci
maddesinin (e) bendinde yer alan “Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini
sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen
onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya
lisans sahibi geçerli belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere
Kurumca verilen ek sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi..” halinde
lisansının sona erdirileceği hükmü uyarınca, GÖKÇAĞ MADENİ YAĞ NAKLİYAT İNŞAAT
PETROL MADENCİLİK KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
tarafından; Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmiş olan, 10/04/2012 tarihli ve
2012/11 numaralı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın şirketin talebi üzerine Büyükşehir
Belediye Başkanlığı tarafından 09/12/2014 tarihli ve 3544 sayılı Olur ile iptal edilmesi nedeniyle
“D-400 Karayolu Çağ Üniversitesi Karşısı No:131/A Yenice-Tarsus/MERSİN (034A02B
pafta,400 parsel)” adresindeki tesisine ait, 07/06/2012 tarihli ve MYĞ/3872-1/31107 numaralı
madeni yağ lisansına kayıtlı Birinci Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nı Kurumumuza ibraz
etmesi gerekmektedir.
Söz konusu belgenin, ilânen tebliği tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C
06530 Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine gönderilmesi, süresi içerisinde gönderilmeyen belgenin
dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat
Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur.
225/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.11.2014-124
KARAR TARİHİ VE NO
: 28.11.2014-4464

01.14/314
TOPLANTI YERİ
ADANA

Adana ili, Yüreğir ilçesi, Misis (Yakapınar) Mahallesi, bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit
Alanı içinde kalan, 465 parselde kayıtlı su değirmeninin tesciline ilişkin, Yüreğir Belediye
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 07.11.2014 gün ve 15859 sayılı, 24.11.2014 gün ve
16381 sayılı yazısı, Yüreğir Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 21.11.2014 gün ve 6004 sayılı
yazısı, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünün 24.11.2014 gün ve 733678 sayılı yazısı, Adana
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı KUDEB Şube
Müdürlüğünün 24.11.2014 gün ve 3781 sayılı yazısı ve eki 24.11.2014 tarihli KUDEB raporu,
Bölge Kurul Müdürlüğünün 25.11.2014 günlü uzman raporu okundu, ekleri ve konunun işlem
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Adana ili, Yüreğir ilçesi, Misis (Yakapınar) mahallesi, bir kısmı 3. Derece Arkeolojik Sit
Alanı içinde kalan, 465 parselde kayıtlı su değirmeninin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı
anlaşıldığından tesciline, yapı grubunun 1. Grup olarak belirlenmesine, tehlike arz eden kültür
varlığı yapının yok olmasını önlemek amacıyla ivedilikle rölöve, restitüsyon, restorasyon
projesinin hazırlanmasına, bu aşamada can ve mal kaybına sebebiyet verilmemesi için gerekli
emniyet tedbirlerinin KUDEB denetiminde Belediyesince alınmasına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 24.12.2014 129
Karar Tarihi ve No
: 24.12.2014 1978

Toplantı Yeri
SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, tapuda; 68 ada, 1 parsel no ile kayıtlı
taşınmazda bulunan tescilli yapının ifraz edilerek oluşacak diğer parselin tescil kapsamından
çıkarılması talebini konu alan; Devrek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 09.12.2014
tarih ve 51071181-2119 sayılı yazısı ile Zonguldak İli, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi,
tapuda; 68 ada, 1 parsel no ile kayıtlı taşınmazda bulunan tescilli yapının hiçbir tarihsel
özelliğinin kalmadığı ve tehlike arz ettiği, bu nedenle de bahse konu yapı hakkında mail-i inhidam
raporu düzenlenerek tescilinin kaldırılmasına ilişkin başvuru ve eklerini içeren; Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 10.12.2014 gün ve 52886439-168.01- 237494 sayılı yazısı,
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.12.2014 tarih ve
1179 sayılı raporu ve 17.12.2014 tarih ve 1180 sayılı rapor formu okundu; ekleri incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;
Zonguldak İli, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 68 ada, 1 parselde yer alan, özel mülkiyete
ait tescilli taşınmazın tescil kaydının kaldırılması talebinin uygun olmadığına (OLUMSUZ),
Söz konusu tescilli yapının tescil edildiği dönemde dâhil olmak üzere mail-i inhidam
durumu arz etmediğinin anlaşıldığına fakat kimliği belirsiz kişilerce harap edilerek her geçen gün
hasar verilmekte olduğunun anlaşıldığına,
Tescilli taşınmazın strüktürel durumunun bugünkü haline geliş sürecinde, herhangi bir
gayret sarf etmemek suretiyle yapının tahribata maruz kalacağı, bu durumun ısrarlı bir şekilde
devam ettirilmesinde maliklerinin mail-i inhidamın oluşacağının bilindiği ve bu sonuca ihmalli
davranışlarla sebebiyet verebileceğine, dolayısıyla rölöve çizimlerinin ve detaylı bir fotoğraf
albümünün (binanın içinden ve dışından çekilmiş fotoğrafların bulunduğu) Belediyesince veya
taşınmaz maliklerince ivedilikle hazırlatılarak Kurul Müdürlüğümüze iletilmesi gerektiğine, aksi
takdirde 2863 sayılı Kanunun "Cezalar" başlıklı 65. Maddesindeki " Tescil edilen sit alanları ve
korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre
tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya
her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ..." hükmü doğrultusunda
yapı malikleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağına,
3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi ile Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararının (II.b) maddesi uyarınca gerekli
fiziki ve güvenlik önlemlerinin ivedilikle ilgili Valilik ve Belediyesince alınması gerektiğine,
Zonguldak İli, Devrek İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, tapuda; 68 ada, 1 parsel no ile kayıtlı
taşınmazda bulunan tescilli yapının ifraz ve yola terk talebinin kararımız eki 1/1000 ölçekli harita
gösterildiği şekliyle uygun (OLUMLU) olduğuna,
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında
Yönetmelik gereğince; Kararımız eki harita üzerinde ifraz işlemi sonucu yeni oluşacak (C) harfi
ile gösterilen parselinin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığıdır" şerhinin konulması gerektiğine, ifraz işlemi sonucu yeni oluşacak (D) harfi ile
gösterilen parselinin tapu kütüğü beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı
Koruma Alanıdır" şerhinin konulması gerektiğine, söz konusu parsellerde yapılacak her türlü
inşai ve fiziki uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar
verildi.
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Sayfa : 97

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 86
KARAR TARİHİ VE NO :
26.12.2014 3432

20.05.09
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çardak İlçesi, Gemiş Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve
Taibat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10/12/1997 tarih ve 7280 sayılı kararı ile I. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli Ada Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde
yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak
hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını
kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında
hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere
iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve
3392 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, o bölgenin paftalarının fotogrametrik olduğundan dolayı
pafta üzerinde geçici ED 50 koordinatların verildiği Denizli Kadastro Müdürlüğü Çardak
Biriminin bila tarih ve 193 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çardak İlçesi, Gemiş Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 10/12/1997 tarih ve 7280 sayılı kararı ile I. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Ada Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli
koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde
geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 99

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 – 86
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 – 3410

20.04.18
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çameli İlçesi, Çamlıbel Mahallesinde bulunan Aydın Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/07/2011 tarih ve 3916 sayılı kararı ile I. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli Çamlıbel Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde
yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak
hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını
kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında
hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere
iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve
3389 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, koordinatlı kadastral haritaların ncz ortamında
hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 26/11/2014 tarih ve 1172 sayılı
yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca
hazırlanan 22/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri
üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çameli İlçesi, Çamlıbel Mahallesinde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29/07/2011 tarih ve 3916 sayılı kararı ile tescil edilen
Çamlıbel Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı
haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli
olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 101

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 – 86
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 – 3427

20.03.64
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çal İlçesi, Sazak Mahallesi, Ören Mevkiinde bulunan arkeolojik yerleşim
alanının Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/01/2012 tarih ve 341 sayılı kararı
ile I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli arkeolojik yerleşim alanının, Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı
kadastral haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale
getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı
kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3394 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, ED 50 koordinat
sistemindeki plan örneklerinin iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02/12/2014 tarih
ve 589 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Uzmanlarınca hazırlanan 23/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve
belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çal İlçesi, Sazak Mahallesi, Ören Mevkiinde bulunan ve Aydın Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23/01/2012 tarih ve 341 sayılı kararı ile I. ve III. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescil edilen arkeolojik yerleşim alanının sit sınırlarının kararımız eki
1/3500 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit
sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar
verildi.
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Sayfa : 103

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 – 86
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 – 3430

20.03.27
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çal İlçesi, İsabey Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 03/05/2000 tarih ve 9397 sayılı kararı ile I. ve III. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli İsabey Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde
yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak
hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını
kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında
hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere
iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve
3395 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, ED 50 koordinat sistemindeki plan örneklerinin iletildiği
Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02/12/2014 tarih ve 589 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 23/12/2014 tarihli
rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve
görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çal İlçesi, İsabey Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 03/05/2000 tarih ve 9397 sayılı kararı ile I. ve III. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescil edilen İsabey Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli
koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde
geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 105

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 – 86
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 – 3428

20.03.51
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çal İlçesi, Bayıralan Mahallesi, Tantan Mevkiinde bulunan, Aydın Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/05/2009 tarih ve 2131 sayılı kararı ile I. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli Kaya Sunağı ve Kaya Mezarlarının, Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral
haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale
getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı
kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3395 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, ED 50 koordinat
sistemindeki plan örneklerinin iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 02/12/2014 tarih
ve 589 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Uzmanlarınca hazırlanan 23/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve
belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çal İlçesi, Bayıralan Mahallesi, Tantan Mevkiinde bulunan ve Aydın Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14/05/2009 tarih ve 2131 sayılı kararı ile I.
Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Kaya Sunağı ve Kaya Mezarlarının sınırlarının
kararımız eki 1/2000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun
olduğuna, sit sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma
şartlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi
gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 107

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 – 86
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 – 3434

20.05.13
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çardak İlçesi, Gölcük Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve
Taibat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16/05/2001 tarih ve 9974 sayılı kararı ile I. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli Gölcük Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde
yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak
hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını
kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında
hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere
iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve
3390 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, o bölgenin paftalarının fotogrametrik olduğundan dolayı
pafta üzerinde geçici ED 50 koordinatların verildiği Denizli Kadastro Müdürlüğü Çardak
Biriminin bila tarih ve 195 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çardak İlçesi, Gölcük Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 16/05/2001 tarih ve 9974 sayılı kararı ile I. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Gölcük Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli
koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde
geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 109

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 – 86
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 – 3433

20.05.12
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çardak İlçesi, Çaltı Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve Taibat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 02/05/2001 tarih ve 9937 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit
olarak tescilli Çaltı Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde yapılan
incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak
hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını
kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında
hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere
iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve
3391 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, o bölgenin paftalarının fotogrametrik olduğundan dolayı
pafta üzerinde geçici ED 50 koordinatların verildiği Denizli Kadastro Müdürlüğü Çardak
Biriminin bila tarih ve 194 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 22/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çardak İlçesi, Çaltı Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 02/05/2001 tarih ve 9937 sayılı kararı ile I. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Çaltı Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2000 ölçekli
koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde
geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 111

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 – 86
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 – 3435

20.06.33
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çivril İlçesi, Karamanlı Köyü, Değirmenkırı Mevkiinde bulunan, İzmir II
Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/06/2000 tarih ve 9521 sayılı
kararıyla I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli Karamanlı Tümülüsünün, Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral
haritalar kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale
getirilebilmesi için, sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı
kadastral haritanın ncz ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunda değerlendirilmek üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve 3386 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, koordinatlı kadastral
haritaların ncz ortamında hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün
01/12/2014 tarih ve 1144 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 18/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya
ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çivril İlçesi, Karamanlı Mahallesi, Değirmenkırı Mevkiinde bulunan ve İzmir
II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 22/06/2000 tarih ve 9521 sayılı
kararı I. Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Karamanlı Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki
1/2500 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit
sınırları içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar
verildi.
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Sayfa : 113

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 – 86
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 – 3438

20.06.36
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çivril İlçesi, Özdemirci Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21/03/2001 tarih ve 9873 kararı ile I. ve III. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli Söğütlüçeşme Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
arşivinde yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar
kullanılarak hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için,
sit sınırlarını kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz
ortamında hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek
üzere iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih
ve 3387 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, koordinatlı kadastral haritaların ncz ortamında
hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 01/12/2014 tarih ve 1144 sayılı
yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca
hazırlanan 18/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri
üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çivril İlçesi, Özdemirci Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 21/03/2001 tarih ve 9873 sayılı kararı ile I. ve III. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Söğütlüçeşme Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2500
ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları
içerisinde geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 115

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 26.12.2014 – 86
KARAR TARİHİ VE NO
: 26.12.2014 – 3436

20.06.38
Toplantı Yeri
AYDIN

Denizli İli, Çivril İlçesi, Ömerli Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06/05/2003 tarih ve 11600 sayılı kararıyla I. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescilli Ömerli Höyüğünün, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü arşivinde
yapılan incelemelerde söz konusu sit sınırlarının koordinatlı kadastral haritalar kullanılarak
hazırlanmadığının tespit edildiği, sit sınırlarının koordinatlı hale getirilebilmesi için, sit sınırlarını
kapsayan ED 50 koordinat sisteminde hazırlanmış koordinatlı kadastral haritanın ncz ortamında
hazırlanarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmek üzere
iletilmesi Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 12/11/2014 tarih ve
3388 sayılı yazısı yazı ile talep edilmiş, koordinatlı kadastral haritaların ncz ortamında
hazırlanarak iletildiği Denizli Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 01/12/2014 tarih ve 1144 sayılı
yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca
hazırlanan 19/12/2014 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri
üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;
Denizli İli, Çivril İlçesi, Ömerli ve Şenköy Mahallelerinde bulunan ve İzmir II Numaralı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06/05/2003 tarih ve 11600 sayılı ile I. Derece
Arkeolojik Sit olarak tescil edilen Ömerli Höyüğü sit sınırlarının kararımız eki 1/2500 ölçekli
koordinatlı haritada gösterildiği şekliyle aplikasyonunun uygun olduğuna, sit sınırları içerisinde
geçerli olacak geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 117

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 22.11.2014 – 84
KARAR TARİHİ VE NO
: 22.11.2014 – 3342

20.02.02
Toplantı Yeri
DENİZLİ

Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesinde bulunan, İzmir II Numaralı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06/04/1988 tarih ve 211 sayılı kararı ile tescilli Tripolis
Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik sit sınırlarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
arşivinde yapılan incelemeler sırasında, koordinatlı kadastral haritalar üzerinde belirlenmediğinin
tespit edildiği, bu durumun sınırların koordinatlı olmaması sebebiyle fiziki uygulamalarda
sıkıntıya sebebiyet verdiği dikkate alınarak, sit sınırlarının sayısallaştırılması gerektiği kanaatine
varıldığı, bu nedenle İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
23/10/2002 tarih ve 11036 sayılı kararı ile uygun bulunan sınır değişikliği de dikkate alınarak
hazırlanan sit haritasının ekinde iletildiği Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 26/09/2014 tarihli rapor gereğince Aydın Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 26/09/2014 tarih ve 3148 sayılı kararı gereğince yerinde yapılan
incelemeler sonucunda;
Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06/04/1988 tarih ve 211 sayılı kararı ile sınırları
belirlenerek tescil edilen Tripolis Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit sınırlarının
aplikasyonunun kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral harita üzerinde gösterildiği ve kararımız
eki koordinat listesinde belirtildiği şekliyle uygun olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulunun 05/11/1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı gereğince sit sınırları
içerisinde yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Kurulumuzun uygun görüşünün
alınmasının gerektiğine karar verildi.
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Sayfa : 119

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.04.196
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1015
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mercanlı Mahallesi, 103 Ada, 65 Numaralı parselde Gaziantep
İli, Nizip İlçesine bağlı muhtelif köylerde bulunan cinsi höyük olarak belirtilen hazineye ait
taşınmazların “ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri hakkında Yönetmeliğin” 15.
Maddesine istinaden Bakanlığımıza tahsisi talebini içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 20/04/2009 tarih ve 74934 sayılı yazısı gereğince yapılan inceleme sırasında
taşınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren
Kurulumuz Uzmanlarının 20/05/2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Mercanlı Mahallesi, 103 Ada, 65 parselde yer alan Mercanlı I
Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında
“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve
tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I.
Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit
fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),
Mercanlı I Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılaşma
Koşulları;
1.Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2.Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
3.Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine,
4.Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
5.Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Sayfa : 121

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.04.276
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1010
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Nizip İlçesine bağlı muhtelif köylerde bulunan cinsi höyük olarak belirtilen
hazineye ait taşınmazların “ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri hakkında
Yönetmeliğin” 15. Maddesine istinaden Bakanlığımıza tahsisi talebini içeren Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20/04/2009 tarih ve 74934 sayılı yazısı üzerine yapılan inceleme
neticesinde tespit edilen Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Nahırtepe Mahallesi, Nahırtepe (Kerzin)
bulunan taşınmaz kültür varlığının tesciline ilişkin Kurulumuz Uzmanlarının 20/05/2014 tarihli
raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu Daire
Başkanlığının bila tarih ve 200342 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25/11/2014
tarih ve 256029 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Nahırtepe Mahallesi, 106 Ada, 205 – 242 - 369 parsellerde yer
alan Nahırtepe (Kerzin) Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun
6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden,
aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil
edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe
koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),
Nahırtepe (Kerzin) Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi
Yapılaşma Koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine,
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Sayfa : 123

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.04.277
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1011
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Nizip İlçesine bağlı muhtelif köylerde bulunan cinsi höyük olarak belirtilen
hazineye ait taşınmazların “ Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri hakkında
Yönetmeliğin” 15. Maddesine istinaden Bakanlığımıza tahsisi talebini içeren Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 20/04/2009 tarih ve 74934 sayılı yazısı gereğince yapılan
inceleme sırasında Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Nahırtepe Mahallesi, 103 Ada, 81 numaralı
parselde taşınmaz kültür varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve tescil talebini içeren
Kurulumuz Uzmanlarının 20/05/2014 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma
Uygulama Denetim Bürosu Daire Başkanlığının bila tarih ve 200342 sayılı yazısı, Maden İşleri
Genel Müdürlüğünün 25/11/2014 tarih ve 256029 sayılı yazısı, Nizip Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğünün 14/11/2014 tarih ve 1855 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Nahırtepe Mahallesi, 103 Ada, 81 numaralı parselde yer alan
Mercanlı II Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi
kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun
tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine,
derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile
birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),
Mercanlı II Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Geçiş Dönemi Yapılaşma
Koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine,
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.

Sayfa : 124

RESMÎ GAZETE

15 Ocak 2015 – Sayı : 29237

201/3/1-1

15 Ocak 2015 – Sayı : 29237

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 125

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.04.279
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1013
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Korucak Mahallesinde, 109 Ada, 13 parselde yer alan mozaikli
alanın tescil edilmesine ilişkin Gaziantep Müze Müdürlüğünün 13/05/2014 tarih ve 1865 sayılı
yazısı, kazısı yapılan alanda ortaya çıkan mozaiklerin Müze Müdürlüğüne taşınması isteğine
ilişkin 29/09/2014 tarih ve 1452 sayılı yazısı ve ekleri, Nizip Belediyesi İmar ve Şehircilik
Müdürlüğünün 19/11/2014 tarih ve 1870 sayılı yazısı, Koruma Kurulu Uzmanlarının 07/11/2014
tarihli raporları okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Korucak Mahallesi, 109 Ada, 13 parselde ortaya çıkan
mozaiklerin bilimsel metotlarla yerinden kaldırılıp Müzesine taşınmasının Kültür Varlıkları
Koruma Yüksek Kurulunun 07/02/2012 tarih ve 25 sayılı ilke kararı ile birlikte 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 20. Maddesi gereğince gereken emniyet tedbirleri
alınmak suretiyle Müzesine taşınmasının uygun (OLUMLU) olduğuna, taşınma sonrasında
hazırlanacak tüm bilgi ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine;
Mozaiğin kaldırıldığı mimarinin içerisinde bulunduğu alanın çevresiyle birlikte 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7.
maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, sit derecesinin I. Derece olarak
belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun
olduğuna (OLUMLU),
Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Korucak Mahallesi, 109 Ada, 13 parselin I. Derece Arkeolojik
Sit Alanı geçiş dönemi yapılanma koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi,
2. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
4. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Sayfa : 127

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.05.10
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1018
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Taşlı Mahallesinde bulunan Karahasan Höyüğünün tesciline
ilişkin GEAYK’nun 11/12/1981 gün ve A-3255 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve
tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 26/11/2014 tarihli raporu okundu, konunun
ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Taşlı Mahallesinde bulunan Karahasan Höyüğünün tesciline
ilişkin, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11/12/1981 tarih ve A-3255
sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak kullanım koşulları
belirlenmeyen, onaylı sit haritası ve sit fişi bulunmayan Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Taşlı
Mahallesi, Karahasan Mevkii, 7, 8, 9 ve 194 Numaralı parseller üzerinde bulunan Karahasan
Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına, höyüğe ilişkin hazırlanan
sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca
uygun olduğuna (OLUMLU)
Karahasan Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma
Koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine,
4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Sayfa : 129

27.05.18
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1025
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Büyükkaracaören Mahallesinde bulunan Büyükkaracaören
Höyüğünün sit sınırlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulunun 27/09/2001 gün ve 4302 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
26/11/2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Büyükkaracaören Mahallesi, merkezinde muhtelif parseller
üzerinde bulunan Büyükkaracaören Höyüğünün tesciline ilişkin Adana Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kurulunun 27/09/2001 gün ve 4302 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit
alanı olarak tescillenen karar eki 1/5000’lik haritada sit sınırları işaretlenen, kullanım koşulları
belirlenmeyen, Büyükkaracaören Höyüğünün I. Ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tescilinin devamına, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Ve II. Derece Arkeolojik sit sınırlarını
gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU)
Oğuzeli İlçesi, Büyükkaracaören Mahallesi Büyükkaracaören Höyüğüne ilişkin, I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine,
4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Büyükkaracaören Höyüğüne ilişkin, II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma
Koşulları;
1- Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu
alanlarda, yeni yapılaşmaya izin verilmemesine;
2. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımlarının yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabileceğine,
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
4. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
6. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
7. Bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık
mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
8. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Sayfa : 131

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.05.22
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
KARAR TARİHİ VE NO

: 18.12.2014 - 1024

TOPLANTI YERİ
GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan Seylan Höyüğünün tesciline
ilişkin GEAYK’nun 11/06/1983 gün ve A-4398 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün; Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve
tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717
sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18/06/2001 tarih ve 4213
sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10/12/2104 tarihli raporu okundu, konunun
ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Kurtuluş Mahallesinde bulunan Seylan Höyüğünün tesciline
ilişkin Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11/06/1983 tarih ve A-4398
sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak onaylı sit haritası ve sit fişi
bulunmayan Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Seylanhöyüğü Mevkii, 97 Ada, 25
ve 52 Numaralı parseller üzerinde bulunan Seylan Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescilinin devamına, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını
gösteren harita ve köşe koordinatlarının uygun olduğuna (OLUMLU), höyük güney eteklerindeki
müdahalelerin Kurul Uzmanlarınca hazırlanan I. Derece Arkeolojik Sit sınırı dışında kaldığı
anlaşıldığından ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına karar verildi.
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Sayfa : 133

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.05.26
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1022
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, İkizkuyu Mahallesi, Höyük Mevkiinde bulunan İkizkuyu
Antik Yerleşim Alanının sit sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğünün; Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde
kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih
ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30/07/2004 gün
ve 50 sayılı kararı, Gaziantep Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 206/04/2012 gün ve
225 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10/12/2104 tarihli raporu okundu,
konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, İkizkuyu Mahallesi, Höyük Mevkii, 71, 147, 148 ve 149
Numaralı parseller üzerinde bulunan İkizkuyu Antik Yerleşim Alanının tesciline ilişkin Adana
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 30/07/2004 gün ve 50 sayılı kararıyla I. ve III.
Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak koruma ve kullanma koşulları
belirlenmediğinden I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, höyüğe ilişkin hazırlanan sit
fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının uygun olduğuna
(OLUMLU);
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, İkizkuyu Mahallesi, Höyük Mevkii, Antik yerleşim Alanına
ilişkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
3.Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Sayfa : 135

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.05.33
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1020
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yalnızbağ Mahallesi Nekropolüne ilişkin Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğünün; Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları
dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına yöneliik
29.09.2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu’nun 25/02/2008 gün ve 3523 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
27/11/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yalnızbağ Mahallesi Nekropolüne ilişkin Adana Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.02.2008 tarih ve 3523 sayılı kararı ile I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı ilan edilen ancak kadastral haritası bulunmayan Yalnızbağ Nekropolünün I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece
Arkeolojik Sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının uygun olduğuna (OLUMLU);
Gaziantep İli, Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yalnızbağ Mahallesi Nekropolüne ilişkin; I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Sayfa : 137

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.05.48
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
KARAR TARİHİ VE NO

TOPLANTI YERİ

: 18.12.2014 - 1021

GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Çaybeyi Mahallesinde bulunan Yona Höyük'ün tesciline
ilişkin GEAYK’nun 11/06/1983 gün ve A-4398 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve
tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27/11/2104 tarihli raporu okundu, konunun
ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Çaybeyi Mahallesi, Geberlik Mevkii, Tapulama harici alan
üzerinde bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11/06/1983 tarih ve
A-4398 sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak onaylı sit haritası ve
sit fişi bulunmayan Yona Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına,
höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe
koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.
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Sayfa : 139

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.05.49
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
KARAR TARİHİ VE NO

TOPLANTI YERİ

: 18.12.2014 - 1019

GAZİANTEP

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Asmacık Mahallesinde bulunan Tilhalit Höyüğünün tesciline
ilişkin GEAYK’nun 11/06/1983 gün ve A-4398 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün; Bölge Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve
tabiat varlıkları ile sit alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29.09.2010 tarih ve 201717
sayılı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 07/11/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri
ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Asmacık Mahallesi, 1 Pafta, 115 Numaralı parsel üzerinde
bulunan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 11/06/1983 tarih ve A-4398
sayılı kararıyla I. Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ancak onaylı sit haritası ve sit fişi
bulunmayan Tilhalit Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin devamına,
höyüğe ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe
koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.05.51
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1023
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yukarıgüneyse Mahallesi, Havuca Mevkiinde bulunan
Höyüğün sit sınırlarının sayısallaştırılmasına dair Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğünün 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’nun 23/01/1990 gün ve 514 sayılı kararı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının
09/12/2104 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yukarıgüneyse Mahallesi, Havuca Mevkii, 796 ve 797
Numaralı parseller üzerinde bulunan, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
23/01/1990 gün ve 514 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen ancak
onaylı sit fişi ve sit haritası bulunmayan aynı zamanda koruma ve kullanma koşulları
belirlenmemiş olan Havuca Höyüğünün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, höyüğe
ilişkin hazırlanan sit fişi ve I. Derece Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe
koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna (OLUMLU);
Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi, Yukarıgüneyse Mahallesi, Havuca Mevkii, Havuca
Höyük’üne ilişkin; I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve yapılanma koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
3.Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.07.45
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1000
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yeşilkent Mahallesinde bulunan taşınmazın tesciline ilişkin
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 11.06.1983 tarih ve A-4397 sayılı
kararı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin sorumluluk alanları
içerisinde yer alan, öncelikli olarak sit alanlarının sayısallaştırılması işleminin yapılmasına ilişkin
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 gün ve 201717 sayılı yazısı, Bölge
Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 29/08/2014 tarihli raporu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulunun 10/02/1989 gün ve 236 sayılı kararı okundu, konunun ekleri ve işlem
dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, 988 ve 2285 parsellerde yer alan,
daha önceden tescil edilerek haritaları üzerinde sit sınırları belirlenmiş ancak sayısal koordinat
değerleri bulunmayan Cansız Höyüğe ait hazırlanan sit fişi, sit sınırlarını gösteren harita ve köşe
koordinatlarının uygun olduğuna (OLUMLU) karar verildi.
I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yeşilkent
Mahallesi Cansız Höyük’üne ilişkin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi koruma ve
yapılanma koşulları;
1. Bu alanlarda kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.07.796
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1001
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Burçkarakuyu Mahallesinde bulunan taşınmaz kültür
varlığının tesciline ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 20/10/2104 tarihli raporu, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2014 tarih ve 213528 sayılı
yazısı, Şahinbey Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 13/11/2014 tarih ve
15931 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 25/11/2014 tarih ve 256804 sayılı yazısı
okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Burçkarakuyu Mahallesinde, 133 ada,
,23,24,25,26,27,28,29,30,31, parseller üzerinde yer alan Burçkarakuyu Höyüğünün 2863 sayılı
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli
Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7.
maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece ” olarak
belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun
olduğuna (OLUMLU),
Şahinbey İlçesi, Burçkarakuyu Mahallesi, Burçkarakuyu Höyüğü, I. Derece Arkeolojik
Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine,
4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.07.819
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 1004
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yoğuntaş Mahallesinde bulunan Mamudo Geç Dönem
Yerleşim Alanının tesciline ilişkin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
23/01/1990 gün ve 514 sayılı kararı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün Bölge
Kurulu Müdürlüklerince yetki ve sorumluluk alanları dâhilinde kültür ve tabiat varlıkları ile sit
alanlarının sayısal ortama aktarılmasına ilişkin 29/09/2010 tarih ve 201717 sayılı yazısı, Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 09/12/2014 tarihli raporu okundu, konunun ekleri ve işlem
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23/01/1990 gün ve 514 sayılı
kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen ancak kullanım koşulları
belirlenmeyen, onaylı sit haritası ve sit fişi bulunmayan Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Yoğuntaş
Mahallesi, 356 Numaralı parsel üzerinde bulunan Mamudo Geç Dönem Yerleşim Alanının III.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, alana ilişkin hazırlanan sit fişi ve III. Derece
Arkeolojik sit sınırlarını gösteren harita ve köşe koordinatlarının Kurulumuzca uygun olduğuna
(OLUMLU)
Mamudo Geç Dönem Yerleşim Alanına ilişkin, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma
ve Kullanma Koşulları;
1. Bu alanlarda, belediyesince veya valilikçe inşaat izni verilmeden önce, ilgili müze
müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj sonuçlarının bu alanlarla
ilgili, varsa kazı başkanının görüşleriyle birlikte müze müdürlüğünce koruma kuruluna iletilip
kurul kararı alındıktan sonra uygulamaya geçilebileceğine,
2. Sondaj kazısı yapılacak alanlarda Müzesince sondaj kazısı yapılabileceğine;
3. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
4. Bu alanlarda, taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden
vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin
dökülmemesine,
5. Varsa onaylı çevre düzeni ve nazım plan kararları ile yerleşime açılmış kesimlerinde
arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, koruma amaçlı imar planlarının yapılmasına,
6. Günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı hizmetlerinin proje aşamasından itibaren
kültür katmanına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele
alınmasına.
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.08.170
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 993
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Bedirkent Mahallesi sınırları içinde yer alan Nafi
ÇAĞLAR’ın 21.07.2014 tarihli dilekçesi ile tescil edilerek korunması talep edilen suluğa ilişkin,
Müdürlüğümüz uzmanlarının 23/09/2014 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve
Şehircilik Daire Başkanlığının 13/10/2014 tarih ve 210179 sayılı yazısı, Şehitkamil Belediyesi
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/10/2014 tarih ve 28378 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel
Müdürlüğünün 25/11/2014 tarih ve 256030 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Bedirkent Mahallesi sınırları içinde yer alan Hacı Ömer
Suluğunun bölgenin tarihi su mimarisini yansıtması nedeniyle 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
Varlığı” niteliği taşıdığından aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca tesciline,
yapının 660 sayılı ilke kararı gereği grubunun ”I. Grup ” olarak belirlenmesine, koruma alanına
ilişkin kararımız eki harita ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), bölgede bulunan bu
tür yapıların yol güzergahları ile birlikte tespitinin önerilmesine karar verildi.
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Sayfa : 151

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.08.172
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 992
GAZİANTEP
Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Tekirsin Mahallesi, 121 ada, 163 parselde taşınmaz kültür
varlığı tespit edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren Kurulumuz
Uzmanlarının 24/10/2104 tarihli raporu, Şehitkamil Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
21/11/2014 Tarih ve 31576 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası incelendi,
yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Tekirsin Mahallesi, 121 ada, 163 parselde yer alan Bizans
Dönemi Yerleşiminin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi
kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun
tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine,
derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile
birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU), I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Tekirsin
Bizans Dönemi Yerleşim Alanında;
Şehitkamil İlçesi, Tekirsin Mahallesi Tekirsin Bizans Dönemi Yerleşimi I. Derece
Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Sayfa : 153

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
27.09.22
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.12.2014 - 82
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 18.12.2014 - 990
GAZİANTEP
Mülkiyeti hazineye ait olan Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Kömürler Mahallesi,
İsmailhöyüğü Mevkii, 1 pafta 50 Numaralı parselin satışına ilişkin Nurdağı Kaymakamlığı Mal
Müdürlüğünün 25/12/2009 tarih ve 401 sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının
20/05/2014 tarihli raporu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama Denetim Bürosu
Daire Başkanlığının 28/08/2014 tarih ve 200327 sayılı yazısı, Nurdağı Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğünün 28/08/2014 tarih ve 798 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge
Müdürlüğü- Gaziantep Şube Müdürlüğünün 09/10/2014 tarih ve 205786 sayılı yazısı, Enerji Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 14/10/2014 tarih ve 255735 sayılı yazısı
okundu, konunun ekleri ve işlem dosyaları incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Gaziantep İli, Nurdağı İlçesi, Kömürler Mahallesi, Yolaltı Mevkiinde, 1 pafta, 46, 49, 50
ve 51 parsellerde kain İsmail Höyüğünün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği
gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca ”Arkeolojik Sit Alanı”
olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine, kararımız eki Sit Haritası
ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),
İsmail Höyüğüne ilişkin, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine,
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda
belirlenen geçiş dönemi yapılanma koşulları ve arkeolojik sitlerle ilgili Koruma Yüksek
Kurulunun ilke kararları doğrultusunda koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine karar verildi.
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Sayfa : 155

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
GAZİANTEP KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
79.01.27
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 19.12.2014 - 83
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 19.12.2014 - 1026
GAZİANTEP
Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Beşiriye Köyü, Vahvin Mevkiinde taşınmaz kültür varlığı tespit
edilmesi nedeniyle hazırlanan ve alanın tescil talebini içeren Kurulumuz Uzmanlarının
17/07/2014 tarihli raporu; Kilis İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün
25/08/2014 tarih ve 3672 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı XV. Bölge Müdürlüğü, Kilis
Şube Müdürlüğünün 28/08/2014 tarih ve 175940 sayılı yazısı, Kilis Valiliği İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğünün 16/10/2014 tarih ve 14434 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel
Müdürlüğünün 14/10/2014 tarih ve 255736 sayılı yazısı okundu, konunun ekleri ve işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Kilis İli, Elbeyli İlçesi, Beşiriye Köyü’nde bulunan Vahvin Höyük’ün 2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz
Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden, aynı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. maddesi uyarınca
”Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescil edilmesine, derecesinin “I. Derece” olarak belirlenmesine,
kararımız eki Sit Haritası ve köşe koordinatları ile birlikte sit fişinin uygun olduğuna (OLUMLU),
Beşiriye Köyü, Vahvin Höyük’üne ilişkin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı geçiş dönemi
koruma ve yapılanma koşulları;
1. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesi, imar planlarında aynen
korunacak sit alanı olarak belirlenmesi, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılmaması,
2. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
ilgili müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda
değerlendirilmesi,
3. Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurulumuzca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
4. Ağaçlandırmaya gidilmemesine,
5. Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
6. Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma
kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılmasına,
Koruma Amaçlı İmar Planının ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına ve
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parsellerdeki her türlü uygulamanın yukarıda belirlenen
geçiş dönemi yapılanma koşulları ve 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda
koruma kurulunun izni ile yapılabileceğine, uygun (OLUMLU) olduğuna karar verildi.
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Sayfa : 157

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 12.12.2014 - 86
Toplantı yeri: ERZURUM
Karar Tarihi ve No
: 12.12.2014 - 1438
Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 653 ada 7, 9 parsellerde yer alan, , korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan, Kurulumuzun 25.09.2013 gün ve 892 sayılı
kararı ile sınırları belirlenen Kentsel Sit alanında bulunan, özel mülkiyete ait, taşınmazın tescil
konusuna yönelik, 2014/516 sayılı rapor okundu, dosya ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;
Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, 653 ada 7, 9 parsellerde yer alan, taşınmazın korunması
gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil
edilmesine, koruma grubunun I olarak belirlenmesine karar verildi.
231/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2014 - 111
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 22.10.2014 - 1248
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Bölücek Köyü sınırları içerisinde bulunan Bölücek
(Tezharap) Höyüğü’nün sehven mükerrer tescil edildiğine ve Bölücek (Tezharap) Höyüğü’nün
koruma esaslarının belirlenmesine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanlarının 10.10.2014 tarihli raporu,
Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1012 sayılı tescil
karar ile 27.06.2011/1532 sayılı tescil kararı okundu. Konunun dosyası, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Karaköprü ilçesi, Bölücek Köyü sınırları içerisinde bulunan Bölücek Höyüğü
adıyla Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1012 sayılı
kararı ile tescil edildiği; Farklı dönemlerdeki alan çalışmaları sonucunda Şanlıurfa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2011/1532 sayılı kararı ile aynı höyüğün
Tezharap Höyüğü adıyla sehven tekrar tescil edildiği anlaşıldığından dosyalarının
birleştirilmesine ve Bölücek (Tezharap) Höyüğü’nün Sit sınırlarının Şanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2011/1532 sayılı karar eki haritada belirtildiği
şekliyle olduğuna,
Bölücek (Tezharap) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7.Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.02.2013 - 56
Toplantı yeri
Karar Tarihi ve No
: 28.02.2013 - 640
BİRECİK
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Budaklı Köyünde bulunan Budaklı Köyü Höyüğü’nün II.
Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesi ve koruma ve kullanma şartlarının
belirlenmesine yönelik 07.01.2013 tarihli raportör raporu okundu. Şanlıurfa İl Özel İdaresi İmar
ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 17.01.2013/685 sayılı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2013/151 sayılı Kurum Görüş yazıları, 1/5000 ölçekli
öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonucunda:
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Budaklı Köyünde bulunan Budaklı Köyü Höyüğü’nün
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında
üzerinde köy yerleşimin bulunması ve sosyal yaşamın devam etmesi nedeni ile 1/5000 ölçekli
haritada sınırları koordinatlarıyla belirlendiği şekli ile II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke
Kararı doğrultusunda:
Budaklı Köyü Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:
1. Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez.
2. İmar Planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir
3. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut
ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
8. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Sayfa : 161

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2013 - 50
Toplantı yeri
Karar Tarihi ve No
: 22.01.2013 - 502
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Yalçınkaya Köyü’nün yaklaşık 2.5 km kuzeyinde
bulunan ve TİGEM arazisi içerisinde yer alan, 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil kaydı
bulunmayan höyüğün Tarım İşletme Müdürlüğü tarafından tesviye edilerek tarım arazisi olarak
kullanıldığına ilişkin dilekçeyi içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
27.11.2012/249093 sayılı yazısı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi
Müdürlüğü’nün 27.11.2012/7805 sayılı görüş yazısı ile Şanlıurfa İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel
İyileştirme Müdürlüğü’nün 11.01.2013/388 sayılı yazısı, Müdürlüğümüz uzmanlarının
02.01.2013 tarihli raporu okundu. Konuya ilişkin 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Ceylanpınar ilçesi, Yalçınkaya Köyü’nün yaklaşık 2.5 km kuzeyinde
bulunan ve TİGEM arazisi içerisinde yer alan Yalçınkaya Höyüğü’ne ilişkin:
-Ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekli ile I. derece arkeolojik
sit alanı olarak tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,
-Höyüğün oldukça yayvan olması sebebiyle çevreden algılanabilirliğinin düşük olması ve
halihazırda tescilli olmaması nedenleriyle yapılan tesviye işleminin tahribat amacıyla yapılmamış
olduğu değerlendirildiğinden yasal işlem başlatılmasına gerek olmadığına,
-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke
Kararı doğrultusunda;
Yalçınkaya Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Şartlarının:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama koruma
bölge Kurulunca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut
ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 06.06.2013 - 68
Toplantı yeri
Karar Tarihi ve No
: 06.06.2013 - 774
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Beldesi sınırları dâhilinde, halk arasında “Behlül-i
Divane Ziyareti” olarak bilinen alanın çevresinde kaçak kazıların yapıldığına ilişkin; Şanlıurfa
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne yapılan telefon ihbarı üzerine tespiti
yapılan, Yaslıca Beldesi Roma Dönemi Düz Yerleşim Alanı’nın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescili, adı geçen sit alanının Koruma ve Kullanma Koşullarının belirlenmesi ile ilgili
31.05.2013 tarihli raportör raporu okundu. 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Yaslıca Beldesi sınırları dâhilinde bulunan Behlül-i Divane
Yerleşiminin (Roma Dönemi Düz Yerleşim Alanı’nın) korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa kapsamında 1/5000 ölçekli haritada sınırları
koordinatlarıyla (A ve B gösterimleri ile) belirlendiği şekli ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanları
olarak tesciline, hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğuna,
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı İlke
Kararı doğrultusunda:
Behlül-i Divane Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanları Koruma ve Kullanma
Şartlarının:
1. Bu alanda, yeni yapılaşmaya izin verilemez.
2. İmar Planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenir
3. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut tarımsal kullanımlar sürdürülebilir. Mevcut
ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.01/99
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2014-95
Karar Tarihi ve No

: 23.10.2014-2013

Toplantı Yeri
UŞAK

Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılhisar Köyü, Üzeyir Yaylası Antik Yerleşimi ve Nekropolünün
I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün 13.06.2014 tarih ve 49969645.168.01/1479 sayılı yazısı ve ekleri, kurum
görüşlerinin iletilmesinin istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 01.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.01/99-1131sayılı yazısı ve eki, kurum
görüşlerinin iletildiği İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının
08.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15034 sayılı yazısı, Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 58346687-252.99-5263 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 35698499311[640220001]135746 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün 06.08.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254549-55418 sayılı yazısı ve ekleri,
Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249754-otomatik-10196 sayılı yazısı, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 29.08.2014
tarih ve 52720483/252.99/4105 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 02.07.2014 tarih ve 38092246-64.01/99-1163 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği
Kadastro Müdürlüğünün 17.07.2014 tarih ve 57675953-170.03.01/634 (Banaz) sayılı yazısı ve eki
ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan
Müdürlük evrakına 20.10.2014 tarih ve 4039 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılhisar Köyü, Üzeyir Yaylası Antik Yerleşimi ve Nekropolünün
I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü
uzmanlarınca hazırlanan 11.06.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız
eki 1/25000 ölçekli harita ile gösterildiği şekliyle belirlenen Üzeyir Yaylası Antik Yerleşimi ve
Nekropolünün I. (Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; tescil fişinin
onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli olduğuna, karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.01/100
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2014-95

Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No
: 23.10.2014-2014
UŞAK
Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılhisar Köyü, Kızılhisar Yerleşiminin I. (Birinci) derece
arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 24.06.2014 tarih ve 49969645.168.01/1563 sayılı yazısı ve ekleri, Kurum
görüşlerinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün
02.07.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.01/100-1159 sayılı yazısı ve eki, kurum görüşlerinin
iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 09.07.2014
tarih ve 44812147.202.99-15276 sayılı yazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler
Genel Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 35698499-311[640220001]135607 sayılı yazısı,
Eskişehir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14.07.2014 tarih ve 58346687-252.995304 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 11.08.2014
tarih ve 26163249-754-otomatik-10207 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2014 tarih ve 20913469-101.29.02/254730-56946 sayılı yazısı
ve ekleri, Uşak Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 29.08.2014 tarih ve
52720483/252.99/4098 sayılı yazısı Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 03.07.2014 tarih ve 38092246-64.01/100-1172 sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği
Kadastro Müdürlüğünün 17.07.2014 tarih ve 57675953-170.03.01/633 (Banaz) sayılı yazısı ve eki
ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan
Müdürlük evrakına 20.10.2014 tarih ve 4040 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Uşak İli, Banaz İlçesi, Kızılhisar Köyü, Kızılhisar Yerleşiminin I. (Birinci) derece
arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanan 23.06.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000
ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Kızılhisar Yerleşiminin I.
(Birinci) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve tescil
fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece arkeolojik sit sınırları içinde Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının geçerli
olduğuna, karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
64.00/595
Toplantı Tarihi ve No : 23.10.2014-95

Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No
: 23.10.2014-2011
UŞAK
Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Beldesi, Bölme Höyüğün I. (birinci) ve III.(üçüncü) derece
arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 13.02.2014 tarih ve 49969645.168.01/448 sayılı yazısı ve ekleri, kurum
görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğünün 30.06.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/595-1120 sayılı yazısı ve eki, istenen
kurum görüşlerinin iletildiği, İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi
Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 44812147.202.99-15043 sayılı yazısı, Eskişehir Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğünün 11.07.2014 tarih ve 58346687- 252.99-5260 sayılı yazısı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İletmeler Genel Müdürlüğünün 15.07.2014 tarih ve 35698499311[640120001] 138579 sayılı yazısı, Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme
Müdürlüğünün 11.08.2014 tarih ve 26163249-754-otomatik-10201 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2014 tarih ve 20913469101.29.02/254739-56967 sayılı yazısı ve ekleri, Uşak Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğünün 29.08.2014 ve 52720483/252.99/4104 sayılı yazısı, Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 23.09.2014 tarih ve 38092246-165.02-64.00/595-1583
sayılı yazısı ve eki, Uşak Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih ve
85297090.175/2187 sayılı yazısı ve eki ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 20.10.2014 tarih ve 4038 sayı ile kayıtlı
rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Uşak İli, Merkez İlçesi, Bölme Beldesi, Bölme Höyüğün I. (Birinci) ve III.(Üçüncü)
derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesi istemine ilişkin; Uşak Müze Müdürlüğü uzmanlarınca
hazırlanan 10.02.2014 tarihli rapor ve eki belgeler doğrultusunda sınırları kararımız eki 1/25000
ölçekli harita ile kadastral paftada gösterildiği şekliyle belirlenen Bölme Höyüğün I. (Birinci) ve
III.(Üçüncü) derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine; şerh konulacak parseller listesinin ve
tescil fişinin onaylanmasına; I. (Birinci) derece ve III.(Üçüncü) arkeolojik sit sınırları içinde
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 08.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke
kararının geçerli olduğuna, karar verildi.
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2013/139904
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

TÜBİTAK SAGE
Gökçeyurt Mahallesi TÜBİTAK
SAGE Kümeevleri No:1
06261

İl/İlçe

ANKARA/Mamak

Tel-Faks

0 312 590 90 00 - 0 312 590 91 48

E-Mail

sage@tubitak.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Evren Bir İnşaat Taahhüt Sanayi

Adı/Unvanı

ve Ticaret Limited Şirketi
Korkutreis Mahallesi Hanımeli

Adresi

Sokak No: 30/12 Sıhhiye Çankaya
ANKARA

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

Mithatpaşa V.D. – 383 041 7221

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

355785
7. Yasaklamanın

Ay

( )

Yıl

(1)

Dayanağı ve
Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

258/1-1
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2014/134093
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

SELÇUK İLÇE MİLLİ EĞİTİM

Adı

MÜDÜRLÜĞÜ
HÜKÜMET KONAĞI

Adresi

SELÇUK/İZMİR

Posta Kodu

35920

İl/İlçe

İZMİR/SELÇUK

Tel-Faks

0 (232) 892 69 63 -0 (232) 892 64 13

E-Mail

Selçuk35@.meb.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

YAŞAR YILMAZTAŞKIN
BELEVİ MAH. DOKTOR TAHSİN

KAYAYURT CAD. NO: 20

Adresi

İÇ KAPI: 1 SELÇUK/İZMİR
T.C. Kimlik No.

34678798518

Vergi Kimlik/

34678798518

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu

SELÇUK ŞOFÖRLER VE

Ticaret/Esnaf Odası

OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI

Ticaret/Esnaf Sicil No.

ESNAF SİCİL NO:35/ 399912

6. Yasaklama
Süresi

7. Yasaklamanın
Ay

( )

Yıl

(1)

a-4734

Dayanağı ve

KİK

Kapsamı

(X)

b-4735
KİSK

()

c-2886 DİK

()

d-Diğer Mevzuat

()

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

()

Bakanlık İhalelerinden

()

Bakanlık İhalelerinden

()

Kurum İhalelerinden

()

Kurum İhalelerinden

()

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

İçişleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Safranbolu Belediye Başkanlığı
Yeni Mah. Sadri Artuç Cad.

Adresi

Belediye İş Mrkz. No: 1

Posta Kodu

78600

İl/İlçe
Tel-Faks
E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Karabük – Safranbolu
0 370 712 41 14/15/16/17
0 370 725 41 15

info@safranbolu.gov.tr
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Hüsniye Alptekin
Esentepe Mah. Vatan Cad. Pandora

Adresi

Sitesi Kat: 1 Daire: 2
Safranbolu/Karabük

T.C. Kimlik No.

53686733090

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

(X) d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

(X) Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İller Bankası Anonim Şirketinden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2012/168812
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin

İLLER BANKASI ANONİM
Adı

ŞİRKETİ KONYA BÖLGE

İl/İlçe

KONYA/Selçuklu

MÜDÜRLÜĞÜ
Adresi

A.Hilmi Nalçatı Cad. No: 20

Tel-Faks

0 (332) 238 82 00 – 0 (332) 235 40 94

Posta Kodu

42001

E-Mail

ilbank.konya@ilbank.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Adı/Unvanı

Topgül İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

Kasım TOPGÜL

Y.Beyazıt Mah. A.Türkeş Bulvarı

Y.Beyazıt Mah. A.Türkeş Bulvarı

No: 22/1 Pursaklar/ANKARA

No: 22/1 Pursaklar/ANKARA

Adresi
T.C. Kimlik No.

12643010704

Vergi Kimlik/

8530054380

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Ankara Ticaret Odası
108480
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/105014

2. Yasaklama Kararı Veren

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Pınarbaşı Orman İşletme Müd.

İl/İlçe

Kastamonu/Pınarbaşı

Adresi

Fatih Mah. Atatürk Cad. No: 24/A

Tel-Faks

3667712015-3667712140

Posta Kodu

37770

E-Mail

erolgok@ogm.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Asmar Petrol Ürünleri Mad. İnş.
Nakliye Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Fatih Mah. Atatürk Cad. No: 5

Pınarbaşı/KASTAMONU

Pınarbaşı/KASTAMONU

-

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

()

Yüksel ARSLANCA

Fatih Mah. Atatürk Cad. No: 5

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

56893093902

0900097555

-

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası

-

216

-

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın

a-4734

Dayanağı ve Kapsamı

KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

(X)

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/58864

2. Yasaklama Kararı Veren

İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

İl Jandarma Komutanlığı
Büyük Sinan Mahallesi Fetih
Caddesi No: 1
42150

İl/İlçe

Konya/Karatay

Tel-Faks

0332 235 90 10-8177

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Ahmet ÇETİN-Yağmur Oto Yedek Parça

Adı/Unvanı

ve Servis Hizmetleri Sanayi Ticaret
2822 Sokak No: 81’inci Sanayi Sitesi

Adresi

İzmir

T.C. Kimlik No.

15169415282

Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

İzmir Ticaret Odası

147715

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

2014/37350
İçişleri Bakanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Ankara Jandarma Tedarik Merkezi
Komutanlığı

İl/İlçe

Ankara/Güvercinlik

Tel-Faks

0312 456 56 39

İstanbul Yolu 5’inci Km.
Adresi

Carrefour Alışveriş Merkezi
Karşısı Güvercinlik-Ankara

Posta Kodu

06377

E-Mail

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Garanti Giyim Mobilya Makine İnşaat

Adı/Unvanı

Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi

Organize Sanayi Bölgesi Yerköy/Yozgat

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/

3890213283

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

Ay

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası

2539

( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

( )

Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )
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Bolu Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/135191

2. Yasaklama Kararı Veren

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Adresi
Posta Kodu

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü
Aktaş Mahallesi Akıncı Sok.
No: 89 Bolu
14100

İl/İlçe

Bolu

Tel-Faks

374 215 11 35

E-Mail

satinalma@bolutarim.gov.tr

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
Adı/Unvanı

Sahil Yenice Mahallesi NO: 101/1

Adresi

Bandırma/Balıkesir

T.C. Kimlik No.

31489082218

Vergi Kimlik/

6120478073

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

Emre Fidancılık (Erdinç MARTİN)

Ay

Bandırma Ticaret Odası
010336
(6)

Yıl

( )

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

(X)

b-4735
KİSK

( )

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Bakanlık İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Kurum İhalelerinden

( )

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın Vekâlet Etmesine Dair
Tezkere

1

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Avrupa Birliği Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere

2

YÖNETMELİKLER
— Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet
Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik
— Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim
Kurumları ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği

14

TEBLİĞLER
— 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına
İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
— Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2015-2)
— 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

24
48
53

3

YARGI BÖLÜMÜ
YARGITAY KARARLARI
— Yargıtay Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

54

NOT: 14/1/2015 tarihli ve 29236 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de 2015 Yılı
Yatırım Programı yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
71
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
72
c - Çeşitli İlânlar
88
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
206
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 70 Kr

