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MADDE 1 – 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununun 2 nci maddesinin ikinci
fıkrasının (II) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bende aşağıdaki
(c) alt bendi eklenmiş, (IV) numaralı bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş ve (VI) numaralı
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
“a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton
ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar.”
“c) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento,
kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar.”
“ç) Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri içeren radyoaktif mineraller ve diğer
radyoaktif maddeler.”
MADDE 2 – 3213 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görünür Rezerv”, “Proje”, “Ön Arama Faaliyet Raporu”, “Genel Arama Faaliyet Raporu”, “Detay
Arama Faaliyet Raporu” ve “Kaynak” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki tanımlar eklenmiş ve fıkrada yer alan “Ekonomik Cevher”, “Faaliyet Raporu”, “Satış Bilgi
Formu”, “Faaliyet Bilgi Formu” ve “Teminat” tanımları madde metninden çıkarılmıştır.
“Görünür Rezerv: Kaynağın üç boyutu ile belirlenmiş olan ve bu boyutlar içerisinde
sürekliliği konusunda en az risk taşıyan, jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama,
hukuki, çevresel, sosyal, mali etkenlerin altında ve günün şartlarında işletilebilir kısmı.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 112. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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“Proje: Yer kabuğundaki maden kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut bir potansiyel talebini karşılamak üzere mal ve cevher
üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde rapor.”
“Ön Arama Faaliyet Raporu: Ön arama döneminde maden arama projesinde belirtilen
madene yönelik elde edilen veriler doğrultusunda tenör/kalite tahminini içeren kaynak raporu.”
“Genel Arama Faaliyet Raporu: Genel arama döneminde madene yönelik maden arama
projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile detay arama dönemine ilişkin öngörülen sondaj,
yarma, kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ait bilgileri içeren kaynak raporu.”
“Detay Arama Faaliyet Raporu: Detay arama döneminde madene yönelik maden arama
projesinde belirtilen yöntem ve uygulamalar ile sondaj, yarma, kuyu, galeri gibi arama faaliyetlerine ilişkin bilgileri ve diğer belgeleri kapsayan kaynak raporu.”
“Kaynak: Yerkabuğunda veya derinliklerinde; biçim, nitelik ve nicelik olarak muhtemel
ekonomik beklentileri karşılayacak katı, sıvı ve gaz birikimleri.”
“İşletme Faaliyet Raporu: Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış tutarı ve miktarı,
stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu
gösteren ve şekli yönetmelikle belirlenen belge.
Rezerv: Kaynağın, boyutları ve tenörü/kalitesi belirlenmiş ve günün şartlarında ekonomik olarak üretilebilir ve işlenebilir kısmı.
Muhtemel Rezerv: Sürekliliği görünür rezervde olduğu kadar tarif edilemeyen, ekonomik işletilebilirliği jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama, hukuki, çevresel,
sosyal ve mali etkenler ile ilgili belirsizlikler içeren cevher miktarı.
Ruhsat Bedeli: Taban bedelinin, maden grubu ve alan büyüklüklerine göre belirlenen
katsayılarla çarpılarak ekli (1) ve (2) sayılı tablolarda gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl
ocak ayının sonuna kadar; arama ruhsatlarında tamamı genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere
ilgili muhasebe birimi hesabına, işletme ruhsatlarında ise %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını temin
etmek üzere maden gruplarına göre teminat olarak ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına yatırılması gereken tutarı.
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler: Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, bu Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya
yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da bünyesinde
nitelik ve nicelikleri yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden arama ruhsat sahibi
veya işletmesi olan tüzel kişiler.
Fizibilite Dönemi: Detay arama faaliyetleri sonunda belirlenen maden kaynağının ekonomik değer olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla yapılacak çalışmaların gerçekleştiği
dönemi.
Fizibilite Raporu: Bir cevher kaynağının ekonomik olarak işletilebilirliğini göstermek
amacıyla jeolojik, madencilik, metalürjik, ekonomik, pazarlama, yasal, çevresel, sosyal ve mali
etkenlerin önerilen maden projesinde yeterli ayrıntıda incelendiği kapsamlı raporu.
İşletme Projesi Uygulama Raporu: Üretim faaliyetine geçilinceye kadar işletme projesinin uygulanmasına ilişkin olarak yönetmelikte belirtilen süre ve esaslar kapsamında Genel
Müdürlüğe sunulması gereken rapor.
Daimi Nezaretçi: İşletmede daimi olarak istihdam edilen maden mühendisini.”
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MADDE 3 – 3213 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, dördüncü fıkrasının son cümlesi madde metninden çıkarılmış ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Maden ruhsatları ve buluculuk hakkı devredilebilir. Devir yapılmadan önce arama ve
işletme ruhsatlarının devredildiği tarihteki ruhsat bedelinin iki katı tutarında devir bedeli alınır.
Devir Bakanlık onayı ile gerçekleşir.”
“Devir ve intikal işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 4 – 3213 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “harç
ve teminatın” ibaresi “ruhsat bedeli” şeklinde değiştirilmiş, on beşinci fıkrasına “kamu yararı
niteliği taşıyan” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya gerçek/tüzel kişilere ait diğer” ibaresi
ve on altıncı fıkrasına “I. Grup” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve II. Grup (a) bendi” ibaresi
eklenmiş, on yedinci fıkrasında yer alan “Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu bakanın”
ibaresi “Kalkınma Bakanının”, “Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Bakanlığa” ibaresi
“Kalkınma Bakanlığına”, “Sanayi ve Ticaret” ibaresi “Bilim, Sanayi ve Teknoloji” şeklinde,
on dokuzuncu ve yirmi birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kurul veya Genel Müdürlük tarafından gerekli görülmesi hâlinde hazırlatılan rapor,
danışmanlık ücretleri, yapılacak tetkik ve incelemeler için gerekli yolluk, gündelik ve benzeri
tüm harcamalar yatırımcı veya ruhsat sahibi tarafından karşılanır. Ayrıca Kurul veya Genel
Müdürlük kararı ile faaliyeti kısıtlanan maden işletmecisinin veya yatırım sahibinin yatırım
giderleri, lehine karar verilen tarafça tazmin edilir. Yatırım giderlerinin tespiti ve tazmin esasları
Genel Müdürlük tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
“Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet
izni olmadan veya on üçüncü fıkraya aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti hâlinde 30.000 TL
tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyetleri durdurulur. Bu ihlallerin
üç yıl içinde üç kez veya daha fazla yapıldığının tespiti hâlinde ise ruhsat iptal edilir.”
MADDE 5 – 3213 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu hüküm I. Grup madenler, II. Grup (a) ve (c) bendi madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj,
gölet, liman, yol ve benzeri yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi için uygulanmaz.”
MADDE 6 – 3213 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“teminat irad kaydedilir” ibaresi “20.000 TL idari para cezası uygulanır” şeklinde, altıncı fıkrası
aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ruhsat sahiplerinin teminatları
irad kaydedilerek iki katına çıkarılır” ibaresi “ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası
verilir” şeklinde, sekizinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde ve (e) bendinde yer alan “üretimlerin” ibaresi “üretim veya satışların” şeklinde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş, maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve maddenin yedinci fıkrasının üçüncü
cümlesinde yer alan “teminat irad kaydedilerek” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
“Daimi nezaretçinin, atandığı ruhsat sahasındaki faaliyetleri düzenli bir şekilde denetleyerek tespit ve önerilerini daimi nezaretçi defterine kaydetmesi zorunludur. Aksi takdirde
daimi nezaretçi uyarılır. İkinci kez aynı ruhsat ile ilgili olarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda daimi nezaretçi hakkında beşinci fıkra hükümleri uygulanır. Daimi nezaretçi defterini, daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin ibraz edilmemesi
veya düzenli tutulmaması hâlinde, ruhsat sahibine 20.000 TL idari para cezası verilir.”
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“b) Arama ruhsat döneminde arama faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak maden çıkarılması veya numune alınması dışında izinsiz üretim ve/veya satış yapılması,”
“Bu Kanun kapsamında tanımlanan işlemleri yapmak üzere kurulan yetkilendirilmiş
tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecileri, Genel Müdürlükten yetki belgesi almakla
yükümlüdür. Yetkilendirilmiş tüzel kişiler ile maden arama ya da işletmecilerine yetki belgesinin verilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
MADDE 7 – 3213 sayılı Kanunun 11 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere katılmaması
veya ruhsat sahibince herhangi bir nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi hâlinde 20.000 TL,
bu fiilin tekrarı hâlinde ise iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.”
MADDE 8 – 3213 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “on
katı” ibaresi “beş katı” şeklinde, beşinci fıkrasında yer alan “üç katı” ibaresi “iki katı” şeklinde,
altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde, yedinci fıkrasında yer alan “teminat irad kaydedilir” ibaresi
“20.000 TL idari para cezası uygulanır” şeklinde ve sekizinci fıkrasında yer alan “Harç” ibaresi
“Ruhsat bedeli” şeklinde değiştirilmiştir.
“Hammadde üretim izni olmadan üretim yapıldığının ve hammaddenin kamuya ait projelerde kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde faaliyetler durdurulur. Bu alanda üretilen hammadde için faaliyeti gerçekleştirene ocak başı satış bedeli kadar idari para cezası uygulanır.
Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılan hammaddeler için ocak başı satış bedeli, tüvenan
hammaddenin ocak başı fiyatına göre hesaplanır. Hammadde üretim izin alanından üretilen
hammaddenin kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan projeler dışında kullanıldığının, ticarete
konu edildiğinin veya satışının yapıldığının tespit edilmesi hâlinde, faaliyeti gerçekleştirene
amaç dışı kullanılan hammaddenin ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası
verilir. Yapılan üretimin projede belirtilen amaç dışında kullanımının ikinci kez tespiti hâlinde
hammaddenin ocak başı satış bedelinin iki katı tutarında idari para cezası uygulanarak izin
iptal edilir.”
MADDE 9 – 3213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Ruhsat bedeli, cezalar ve diğer yaptırımlar:
MADDE 13 – Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir
kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını
gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin
ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır.
Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası
verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin
yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin
%70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere
ilgili tahsil dairesine bildirilir. Kaynak tuzlalarından ruhsat bedeli alınmaz. Faaliyet sonrası sahanın çevre ile uyumlu hâle getirilmesini müteakip, çevre ile uyum bedeli iade edilir.

18 Şubat 2015 – Sayı : 29271

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 5

Arama ruhsatlarında ruhsat taban bedeli 1.000 TL, işletme ruhsatlarında ruhsat taban
bedeli 10.000 TL olup, bu bedeller ile bu Kanun gereğince uygulanan idari para cezaları her
yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır. Ruhsat bedeli, taban bedelinin maden grubu ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılarak arama ruhsatlarında ekli (1) sayılı tabloda, işletme ruhsatlarında ise ekli
(2) sayılı tabloda gösterildiği şekilde hesaplanır. Kuruşlar liraya iblağ edilir.
Bakanlık, mülki idare amirlikleri ve il özel idareleri tarafından bu Kanuna göre verilen
idari para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uygulanır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
Tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve
tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.
Ruhsat birleştirme, izin alanı değişikliği, ihale, küçük alanların ihalesi, devir talepleri,
işletme ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde işletme ruhsat taban bedelinin genel bütçeye yatırıldığına dair belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun
bulunmadığına ilişkin belge ile müracaat edilir. I. Grup (a) bendi madenlerde ise büyükşehir
belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına gelir kaydedilmek üzere yatırıldığına dair
belge ve 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcun bulunmadığına
ilişkin belge ile müracaat edilir.”
MADDE 10 – 3213 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, on yedinci fıkrasında yer alan “kamu kurumunun” ibaresi “kamu yatırımının” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıda yer alan cümleler ve bu
fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması hâlinde, aynı pazar
ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak
başı satış fiyatıdır. Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı,
bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel
Müdürlükçe ilan edilir. Ocak başı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz.
Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”
“Devlet hakkı;
a) I. Grup (a) bendi madenlerin valilik veya il özel idaresince belirlenen ve ilan edilen
boyutlandırılmış ve/veya yıkanmış piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,
b) I. Grup (b) bendi madenlerden %4 oranında,
c) II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerden %4 (Kaba inşaat, baraj, gölet, liman gibi yapılarda kullanılan tüvenan hammadde dışında bu maddedeki Devlet hakkı boyutlandırılmış
fiyat üzerinden alınır.) oranında,
ç) II. Grup (b) bendi madenlerde doğal taşın özelliklerine ve bulunduğu bölgeye göre
ocakta oluşan piyasa satış fiyatı üzerinden %4 oranında,
d) III. Grup kaynak tuzlarından %1 oranında, bu grubun diğer madenlerinden %5 oranında,
e) IV. Grup madenlerden; altın, gümüş, platin, bakır, kurşun, çinko, krom, alüminyum
ve uranyum oksit madenlerinden ekli (3) sayılı tabloda belirtilen oranlarda, uranyum oksit dışındaki radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif maddelerden %8 oranında, diğerlerinden ise
%2 oranında,
f) V. Grup madenlerden %4 oranında,
alınır.
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Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Bakanlık tarafından denetlenir ve eksik beyanlar tamamlattırılır. İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az
ruhsat taban bedeli kadar Devlet hakkı alınır. Ancak, kaynak tuzlalarında alınacak Devlet hakkında bu şart aranmaz.”
“8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan kamu
yatırımları için, ihale sözleşmelerinde hammadde temin sorumluluğunun görevli şirket yükümlülüğüne bırakılması hâlinde hammadde üretim izni sözleşme konusu işte kullanılmak ve proje
süresiyle sınırlı olmak üzere görevli şirkete de verilir. Bu durumda kullanılan hammaddenin
ocak başı satış fiyatı üzerinden ihaleyi alandan her yıl haziran ayı sonuna kadar Devlet hakkı
ile aynı grupta bulunan işletme ruhsatlarından alınan ruhsat bedelinin %30’u oranında çevre
ile uyum planı çalışmalarını temin etmek üzere her yıl ocak ayının sonuna kadar teminat alınır.
Devlet hakkı ve teminatın eksik yatırılması veya hiç yatırılmaması hâlinde 20.000 TL idari
para cezası verilir ve üç ay içinde tamamlanması istenir. Aksi hâlde üretim faaliyeti durdurulur.
Bu Kanun kapsamında ruhsat sahipleri için öngörülen idari para cezaları hammadde
üretim izin belgesi ile çalışılan sahalarda faaliyeti yürüten gerçek ya da tüzel kişiler için geçerlidir.”
MADDE 11 – 3213 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü, beşinci, altıncı
ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “ihale bedeli” ibaresinden
sonra gelmek üzere “büyükşehir belediyesi dışındaki illerde” ibaresi ve “izninin alınması hâlinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklerce, diğer
illerde” ibaresi eklenmiş, maddenin yedinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup,
II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi, III.
Grup ve IV. Grup madenler arama ruhsatı, V. Grup madenler arama sertifikası ile aranır. II.
Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli
ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda öncelik hakkı esastır.”
“Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO2 oranına bakılmaksızın I. Grup (a) bendi maden sayılır
ve bu alanlarda 20 hektara kadar ruhsat verilir.”
“I. Grup (b) bendi madenlerde 50 hektarı, II. Grup (a) ve (c) bendi madenlerde 100
hektarı geçmeyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı; II. Grup (b) bendi madenlerde 100 hektarı, III. Grup madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 2.000 hektarı geçmeyecek şekilde
ve tamamı denizlerde verilen III. ve IV. Grup madenlerde 50.000 hektarı geçmeyecek şekilde
arama ruhsatı düzenlenir. V. Grup madenlerde 1.000 hektarı geçmeyecek şekilde arama sertifikası düzenlenir.
Ruhsatlar hak sahiplerinin işletme ruhsat taban bedeli ile müracaatta bulunmaları hâlinde birleştirilebilir. Birleştirme sonucunda ortaya çıkan alan, bu maddede belirtilen alan sınırlamasını geçemez. Ancak işletme ruhsatı safhasında görünür maden rezervinin mücavir ruhsat alanlarında bir bütünlük teşkil etmesi, ortak işletme yapılmasının zorunlu veya üretimin
entegre tesisi beslemeye yönelik olması hâlinde bu alan kısıtlaması aranmaz. Mevcut işletme
ruhsat alanında uygun ve yeterli yer bulunamaması hâlinde zorunlu tesis ve altyapı tesisleri
için bitişik alandaki ruhsat sahası ile safhasına bakılmaksızın ve alan sınırlaması aranmaksızın
birleştirme yapılarak işletme ruhsatı düzenlenir. I. ve II. Grup ruhsatlar, birleştirme sonucunda
alan sınırlamasını geçemez.
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İhale yolu ile hak sağlanan sahaların ihâle bedelinin yatırılmasını müteakip iki ay içinde
ön inceleme raporu ile arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan
mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin verilmesi ve ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde arama ruhsatı verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması
durumunda bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın ihalelik saha konumuna gelir.”
“II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için müracaatlar, 1/25.000 ölçekli topoğrafik
harita koordinatları esas alınarak tespit edilen noktalarla sınırlandırılmış alanlar için Genel Müdürlüğe doğrudan yapılır. Talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat tarihinde müracaat
edene bildirilir ve iki ay içinde ön inceleme raporu, arama dönemi faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali yeterliliği de içeren maden arama projesinin verilmesi, ruhsat
bedelinin yatırılması hâlinde arama ruhsatı verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir. II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için yapılan müracaatların değerlendirilmesi sonucunda hak sağlanan alanların ayrı alanlar şeklinde oluşması durumunda, müracaat sahibinin talebi hâlinde bu alanlardan her birine ayrı ayrı ruhsat verilir. Ruhsatı alınmayan alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müracaatlara açık hâle gelir.”
MADDE 12 – 3213 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 17 – Arama ruhsatının düzenlenmesinden sonraki ilk bir yıl ön arama dönemidir. Ön arama süresi sonuna kadar, asgari faaliyetlerin tamamlandığını ve bu faaliyetlere
ilişkin yatırım harcamalarını gösteren ön arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu
süre içinde raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe
verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde
eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden
itibaren eksikliklerin bu sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama
kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde de 20.000 TL idari para cezası verilir.
Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde iki yıl, diğer gruplarda bir yıl olmak üzere genel arama
dönemine hak sağlar.
Genel arama dönemi süresi sonuna kadar maden arama projesinde belirtilen maden
kaynağına ilişkin bilgilerin ve bu dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını da gösteren genel arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur. Bu süre içinde raporun verilmemesi hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Genel Müdürlüğe verilen raporların veya yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren
eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ya da yatırım harcama
kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir. Arama ruhsatı, IV. Grup madenlerde dört yıl detay arama dönemine hak sağlar. II. Grup (b) bendi,
III. ve V. Grup ruhsatlarda ise genel arama dönemi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması hâlinde ruhsat iptal edilir.
Arama dönemlerinin süresinden önce tamamlanması hâlinde dönem sonu beklenmeden
sonraki aşamalara geçilebilir.
Arama dönemleri ile ilgili proje, arama faaliyet raporları ve diğer belgeler yetkilendirilmiş tüzel kişilerce hazırlanır.
Detay arama dönemi sonuna kadar görünür maden kaynağına ilişkin bilgilerin ve bu
dönemde yapılan arama faaliyetlerine ilişkin yatırım harcamalarını gösteren detay arama faaliyet raporunun verilmesi zorunludur.
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IV. Grup (a) bendi maden ruhsatlarında detay arama dönemi sonuna kadar diğer grup
maden ruhsatlarında ise genel arama dönemi sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilen raporların
ve yatırım harcama kalemlerine ait belgelerin uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerin bir ay
içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksikliklerin
verilen sürede tamamlanmaması veya verilen raporların ve yatırım harcama kalemlerine ait
belgelerin uygun bulunmaması hâlinde ya da arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat
talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat iptal edilir.
IV. Grup (b), (c) ve (ç) bendi maden arama ruhsatlarında detay arama dönemini takiben
fizibilite çalışmalarına ihtiyaç duyularak gerekçesi ile birlikte Genel Müdürlüğe müracaatta
bulunmaları ve talebin uygun bulunması hâlinde, detay arama dönemi sonrasında iki yıllık bir
fizibilite dönemine hak sağlar. İki yıllık süre sonuna kadar fizibilite raporunun verilmesi zorunludur. Fizibilite döneminin sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilen fizibilite raporunun uygun bulunmaması hâlinde eksikliklerinin bir ay içinde giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak
bildirilir. Tebliğ tarihinden sonra eksikliklerin verilen sürede tamamlanmaması hâlinde ya da
arama ruhsat süresi sonuna kadar işletme ruhsat talebinde bulunulmaması durumunda ruhsat
iptal edilir. Bu dönemde detay arama dönemi ruhsat bedelinin iki katı tutarında ruhsat bedeli
alınır.
Arama döneminde teknolojik araştırma, geliştirme, pilot çalışmalar ve pazar araştırmaları yapmak üzere arama faaliyet raporu ile birlikte müracaat eden ruhsat sahibine, arama ruhsat
döneminde arama faaliyetleri yapılırken zorunlu olarak çıkan madenden numune alınmasına
ve sevk edilmesine izin verilebilir.”
MADDE 13 – 3213 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları, dördüncü fıkrasının üçüncü cümlesi ile on birinci ve on ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde,
altıncı fıkrasında yer alan “talep harcının” ibaresi “ruhsat taban bedelinin” şeklinde ve sekizinci
fıkrasında yer alan “en az bir maden mühendisi tarafından” ibaresi “yetkilendirilmiş tüzel kişilerce” şeklinde değiştirilmiştir.
“I. Grup (b) bendi ve II. Grup (a) ve (c) bendi madenler için ihale bedelinin yatırılmasından itibaren iki ay içinde, diğer maden grupları için arama ruhsat süresi sonuna kadar, yetkilendirilmiş tüzel kişilerce maden mühendisinin sorumluluğunda hazırlanmış işletme projesi
ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir. Proje ile birlikte projenin uygulanabilmesi
için gerekli olan mali yeterliliğine ilişkin belgeler ve genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere
ilgili muhasebe birimi hesabına işletme ruhsat taban bedelinin yatırıldığına dair belgenin Genel
Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi hâlde talep reddedilir.
Projedeki teknik eksiklikler, 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi
geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ve işletme ruhsat bedeli yapılan bildirimden itibaren
üç ay içinde tamamlanır. Eksikliklerini verilen sürede tamamlamayanlara 20.000 TL idari para
cezası uygulanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre sonunda eksikliklerini tamamlamayanların
talepleri kabul edilmez ve yatırılan işletme ruhsat bedeli iade edilir. Taleplerin uygun görülmesi
hâlinde bir ay içinde işletme ruhsatı düzenlenir. Süre uzatım işlemlerinde birinci fıkra ve bu
fıkra hükümleri uygulanır.
I. Grup (a) bendi madenlerin işletme ruhsat süresi beş yıldır. Diğer grup madenlerin işletme ruhsat süresi, on yıldan az olmamak üzere projesine göre belirlenir. I. Grup (a) bendi ve
diğer gruplardaki maden işletme ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden önce yeni bir projeyle
uzatma talebinin olması ve uygun bulunması hâlinde uzatılabilir. I. Grup (a) bendi maden
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işletme ruhsat süresini uzatma taleplerinde, işletme ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere büyükşehir belediyesi olan illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından
belirlenen uzatma bedeli alınır. Toplam işletme ruhsat süresi I. Grup madenlerde otuz yılı, II.
Grup madenlerde kırk yılı, diğer grup madenlerde ise elli yılı geçemez. I. Grup madenlerde
otuz yıldan, II. Grup madenlerde kırk yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakan, diğer grup
madenlerde ise elli yıldan sonraki sürenin uzatılmasına Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
“Mümkün rezerv alanlarının IV. Grup maden işletme ruhsat sahalarında beş yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sahalarında üç yıl içinde görünür veya muhtemel rezerv haline getirilmeyen
alanlar da taksir edilir.”
“7 nci maddeye göre gerekli izinlerin alınmasından itibaren işletme izni verilir. Bu iznin
verildiği tarihten itibaren Devlet hakkı alınır. Ruhsat sahibince, işletme ruhsatı yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde 7 nci maddeye göre alınması gerekli olan çevresel etki değerlendirme kararı, mülkiyet izni, işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına
işlenmiş alanlar ile ilgili izinlerin Genel Müdürlüğe verilmesini müteakip, işletme izni düzenlenir. Süresi içinde yükümlülükleri yerine getirilmeyen ruhsatlar için her yıl 50.000 TL idari
para cezası verilir. İşletme ruhsat süresi sonuna kadar bu fıkrada belirtilen izinlerden dolayı işletme izninin alınamaması hâlinde ruhsat süresi uzatılmaz.
Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen hâller dışında üç yıldan fazla üretim
yapmayan ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası verilir. Bu üç yıllık süre içinde yapılan
toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %10’undan az olması hâlinde
de bu hüküm uygulanır. İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu fıkraya aykırı
fiilin tekrar tespit edilmesi hâlinde ise ruhsat iptal edilir. Ancak işletme projesinde, işletme izninin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve dekapaj yapılacağı beyan edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetlerin bu beyanlara uygun olarak
gerçekleştirildiği tespit edilmiş ise idari para cezası uygulanmaz ve ruhsat iptal edilmez.”
MADDE 14 – 3213 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – İşletme faaliyeti, projesine ve bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yürütülür. İşletme projesine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, projeye uygun faaliyette bulunulması için ruhsat sahibine altı aya kadar süre verilir. Bu süre sonunda projeye uygun faaliyette bulunulmaması hâlinde 50.000 TL idari para cezası verilerek üretim faaliyeti durdurulur. Ancak, projeye aykırı faaliyetlerin işletme açısından tehlikeli olduğunun tespit
edilmesi hâlinde tehlikeli durum giderilinceye kadar üretim faaliyetleri doğrudan durdurulur.
İşletme projeleri ve değişikliklerinin uygulamaya konulmadan önce Genel Müdürlüğe
sunulması zorunludur. Aksi takdirde üretim faaliyeti durdurulur. İşletme projeleri ve değişiklikleri ile ilgili dokümanlar ve işletmelerin faaliyetlerinin durdurulmasına dair işlemler Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Bakanlık tarafından karşılıklı olarak elektronik ortamda erişime açılır.
Yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanan rapor, proje ve tüm teknik belgeler
ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe verilir.
Ruhsat sahibi, her yıl nisan ayı sonuna kadar bir önceki yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili teknik belgeleri, işletme faaliyet raporunu ve işletme sahasında arama
yapmış ise arama ile ilgili bilgileri Genel Müdürlüğe vermekle yükümlüdür. Yükümlülüğün
yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.
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I. Grup (a) bendi madenler için ruhsat sahibi, her yıl ocak ayı sonuna kadar bir önceki
yıl içinde gerçekleştirdiği işletme faaliyeti ile ilgili işletme faaliyet raporunu, büyükşehir belediyesi olan illerde valiliklere, diğer illerde il özel idaresine vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanır. Yükümlülük
yerine getirilinceye kadar üretim faaliyeti durdurulur.
Maden ruhsat sahaları ile hammadde üretim izin sahalarında rezervin verimli bir şekilde
değerlendirilmesi, can ve mal güvenliği tedbirlerinin alınması amacıyla birden fazla ruhsatın
birbirine mücavir olarak bulunduğu sahalarda faaliyetlerin ortak bir proje çerçevesinde yapılmasına hak sahiplerinin rızasının olması hâlinde Genel Müdürlük kararı ile, ruhsat sahiplerinin
rızasının olmaması hâlinde Bakan onayı ile karar verilebilir. Bu amaçla, ortak ruhsat alanları
içinde belirlenecek termin planları dikkate alınarak işletme izin alanları yeniden düzenlenebilir.
I. Grup madenler ve II. Grup (a) bendi madenler için valiliklerce yapılan ildeki planlama
çerçevesinde Genel Müdürlüğün uygun görüşü alınarak maden bölgeleri oluşturulabilir. Oluşturulacak maden bölgelerinin altyapı hizmetleri valiliklerce yapılır. Kısıtlanan alandaki ruhsatlar rezerv miktarları göz önünde bulundurularak maden bölgelerine taşınarak ruhsatlandırılır.
Bu tür ruhsatlandırma işlemi ihalelik sahalar üzerine de yapılabilir. Bu fıkrada belirtilen taşıma
işlemleri, ruhsat sahiplerinin de rızasının olması hâlinde Genel Müdürlük kararıyla; ruhsat sahiplerinin rızasının olmaması hâlinde 7 nci maddede belirtilen Kurul kararı ile yapılabilir. Taşıma işlemi yapılırken ruhsat sahiplerinin kazanılmış hakları korunur. Ruhsat sahasında bulunan
tesislerin sökülmesi, taşınması ve yeniden inşa edilmesine ilişkin masraflar Bakanlıkça tespit
ettirilir ve kısıtlama ve taşıma işlemini talep eden kamu kurum ve kuruluşu tarafından ruhsat
sahibine ödenir. Tespit edilen masraflar dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.”
MADDE 15 – 3213 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 30 – Herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş alanlar ile II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışındaki yeni alanlar ihale yolu ile
ruhsatlandırılır. İhale ilanı Resmî Gazete’de yayımlanır.
İhale bedeli işletme ruhsat taban bedelinden az olamaz.
Maden ruhsat sahasının cinsi, rezervi, bulunduğu bölge, tenörü, istihdam, yatırım, ülke
ihtiyaçları ve benzeri hususlar dikkate alınarak şartnamelerde açıkça belirtmek kaydıyla ara ve
uç ürün üretme şartını içeren ihaleler yapılabilir. Bu ihalelerde rezervin özellikleri dikkate alınarak ihaleye katılma şartları, taban ihale bedeli, ihale bedelini ödeme şekli ve süresi, üretim
süreleri veya tesislerin yatırım süreleri ve diğer hususlar şartnameler ile belirlenebilir.
Ruhsat sahaları arasında tek başına madencilik yapılamayacak büyüklükteki alanlara
ruhsat verilmez. Bu alanlar bitişik ruhsat sahipleri arasında ihale edilir. İhalelik durumda olan
ve madencilik yapılabilmesi için uygun büyüklükte olmayan sahalar, çevresindeki ruhsatsız
alanlar veya diğer ihalelik sahalarla birleştirilerek ihale edilir.
Havza madenciliğini geliştirmek ve jeolojik yapıyı aydınlatmak amacıyla yeni oluşturulan alanlar ile herhangi bir sebeple hükümden düşmüş, terk edilmiş veya taksir edilmiş sahalar, alan sınırlamasına bakılmaksızın birleştirilerek ihale edilebilir. Bu şekilde ihale edilen
sahaların ruhsatlandırılmasında 16 ncı maddedeki alan sınırlaması aranmaz.
Mülga 6309 sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarınca verilmiş olan ve bu Kanuna göre
ruhsat hukuku devam eden çakışmalı işletme ruhsat sahalarında yeni bir maden bulunması hâlinde, çakışmalı alandaki maden hakkı bu ruhsat sahipleri arasında ihale edilerek ruhsatlandırılır.
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Sahaların ihalesinden elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilir. Bu Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için ihtiyaç duyulan ödenekler Bakanlık bütçesinde öngörülür.”
MADDE 16 – 3213 sayılı Kanunun 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Daimi nezaret ve teknik eleman:
MADDE 31 – Kaynak tuzlaları hariç olmak üzere maden ruhsat sahalarındaki işletme
faaliyetleri, maden mühendisi nezaretinde yapılır. Maden ruhsat sahalarındaki işletme faaliyetlerinde asgari bir maden mühendisi daimi olmak üzere, işletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal
durumu göz önüne alınarak diğer meslek disiplinlerinden mühendis istihdam edilmesi zorunludur. Daimi nezaretçi ile vardiyalı çalışan işletmelerde işletmenin büyüklüğü ve niteliği esas
alınarak her vardiyada zorunlu olarak istihdam edilecek maden mühendisi ve görevlendirilecek
diğer mühendislerin görev, yetki ve sorumlulukları, atanma usul ve esasları, eğitimi, çalışma
usul ve esasları Bakanlıkça yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.
Birinci fıkrada belirtilen istihdam şartlarını sağlamadan maden işletme faaliyetinde bulunulması hâlinde 30.000 TL idari para cezası uygulanarak maden işletme faaliyetleri durdurulur. İstihdam şartlarının sağlanması hâlinde faaliyete izin verilir.”
MADDE 17 – 3213 sayılı Kanunun 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Ruhsatın hükümden düşmesi ve terk edilen alanlarda alınacak tedbirler:
MADDE 32 – Ruhsat sahibi sahasında gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın
son durumunu gösterir imalat haritası ve maden jeoloji haritasını Genel Müdürlüğe vermek
suretiyle terk talebinde bulunabilir.
Herhangi bir nedenle hükümden düşmüş veya ruhsat hukuku yürürlükte olan sahalarda
terk edilen alanlarda ruhsat sahibi gerekli emniyet tedbirlerini almak ve sahanın son durumunu
gösterir teknik belgeleri Genel Müdürlüğe vermek zorundadır.
Ruhsat sahibi yukarıda belirtilen tedbirleri en geç bir yıl içinde almak ve işletme faaliyetinde bulunulan alanı işletme projesi doğrultusunda çevreye uyumlu hale getirmek zorundadır.
Verilen bu sürede çevre ile uyum planı çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin ve
çevresel önlemlerin alınmaması durumunda tedbir alınana kadar sorumluluk ruhsat sahibinin
olması şartıyla, bu durum valiliğe bildirilir. Çevre ile uyum çalışması için gerekli tedbirler,
çevreye uyum planına uygun olarak orman arazilerinde ilgili orman idaresi, diğer alanlarda il
özel idareleri veya valilikler tarafından yerine getirilir. Orman idaresi, il özel idaresi veya valilik
tarafından çevre ile uyum planına uygun olarak yapılan masraflar, ruhsat bedelinden çevre ile
uyum planı çalışmaları için emanete yatırılan tutarlardan karşılanır. Teminatların yeterli olmaması durumunda çevre ile uyum planı çerçevesinde eksik kalan masrafların ödenmesi için ruhsat sahibine bir ay ödeme süresi verilir. Süresinde ödenmeyen ve Bakanlık tarafından ilgili
vergi dairesine bildirilen tutarlar 6183 sayılı Kanuna göre ruhsat sahiplerinden tahsil edilir.
İlgili idare tarafından çevreye uyum planı dışında başkaca bir proje veya uygulama yapılması
hâlinde buna ilişkin masraflar, ilgili idare tarafından karşılanır ve ruhsat sahibinden herhangi
bir bedel talep edilmez.
Çevre ile uyum çalışmasının Hazinenin özel mülkiyetindeki yerler ile Devletin hüküm
ve tasarrufu altındaki yerlerde yapılması hâlinde uygulamanın yürütülmesine ilişkin usul ve
esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.”
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MADDE 18 – 3213 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Birinci fıkraya aykırı hareket edenlere işletme ruhsat taban bedeli kadar idari para cezası verilir.”
MADDE 19 – 3213 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“Mücbir sebep veya beklenmeyen hâller dolayısıyla işletme izni alınmış işletme ruhsat
sahalarında faaliyetin geçici olarak tatiline ruhsat sahibinin müracaatı üzerine Genel Müdürlükçe karar verilebilir. Ruhsat sahibince müracaat tarihi, geçici tatilin başlama tarihi olarak kabul edilir. Geçici tatili kabul edilen işletme ruhsatlarına 24 üncü maddenin on ikinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. Ruhsat hukukundan kaynaklanan diğer yükümlülükler devam eder.”
MADDE 20 – 3213 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İşletme ruhsat sahasında ve/veya mücavirinde kurulacak tesislerde kullanılacak ve ruhsat sahası dışından getirilecek olan su, doğalgaz, elektrik ve haberleşme hatları için ruhsat sahibi
Bakanlığa müracaat ederek irtifak ve/veya intifa hakkı tesisi isteyebilir.”
MADDE 21 – 3213 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Ereğli Kömür Havzasındaki taşkömürü için kamu tarafından yürütülecek faaliyetler,
bu Kanunun hak düşürücü ve mali hükümlerine tabi değildir, ruhsat bedeli ve Devlet hakkından
muaftır. Ancak taşkömüründen özel idare payı ve köylere hizmet götürme birliği payı alınır.
Diğer madenler için yürütülen faaliyetlerden de Devlet hakkı, özel idare payı ve köylere hizmet
götürme birliği payı alınır.”
MADDE 22 – 3213 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesine birinci fıkrasından önce gelmek
üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Ruhsat sahipleri ile üçüncü kişiler arasında rödövans sözleşmeleri Bakanlığın iznine
tabidir. İzin alınmaksızın yapılan rödövans sözleşmesi ile yürütülen madencilik faaliyetleri
durdurulur.
Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere yer altı kömür işletmelerinde maden ruhsat sahipleri, ruhsat sahalarının bir kısmında veya tamamında üçüncü kişiler
ile üretim faaliyetlerine yönelik rödövans sözleşmeleri yapamaz. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur.”
MADDE 23 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
“Yönetmelik:
EK MADDE 10 – Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulur.
İş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren ve işletme projesinde yer alması zorunlu olan yapısal ve teknik hususlarla ilgili yönetmeliklerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygun görüşü alınır.
EK MADDE 11 – II. Grup (a) bendi maden ruhsat sahiplerinin proje ile başvurması ve
talep ettiği bendin alanına taksir edilmesi hâlinde, II. Grup (b) ve (c) bendi maden ruhsatlarından birine geçilebilir. Ancak, bu Kanuna göre hak sağlayan II. Grup (b) bendi maden ruhsatlarından II. Grup (a) ve (c) bendi maden ruhsatlarına geçiş yapılamaz.”
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MADDE 24 – 3213 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Ruhsat bedelinin tamamlattırılması:
GEÇİCİ MADDE 21 – Mevcut ruhsatların ruhsat bedeli yatırma yükümlülüğü 1/1/2016
tarihinde başlar. Ruhsat bedelinin süresinde yatırılmaması hâlinde 13 üncü madde hükümleri
uygulanır. Ruhsat bedelleri yatırılan ruhsatların, ruhsat teminatları iade edilir.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte teminat iradı yapılması gerekmesine rağmen yapılamayan veya teminat irat işlemleri başlatılıp sonuçlandırılamayan işlemler için bu Kanuna
göre uygulanmamış teminat iradı kadar idari para cezası uygulanır.
Teminat iradı işlemleri nedeniyle iptal durumuna gelmesine rağmen iptal edilmeyen
ruhsatların iptal işlemleri sonuçlandırılır.
7 nci madde kapsamındaki izinler:
GEÇİCİ MADDE 22 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, 24 üncü maddenin
on birinci fıkrası gereğince 7 nci maddeye göre alınması gerekli olan izinler ile Genel Müdürlüğün kayıtlarına işlenmiş alanlarla ilgili diğer izinler için müracaat edilmiş olmasına rağmen
süresi içinde izinleri alınamamış ruhsatlar ile anılan izinlerin süresi içinde alınarak Genel Müdürlüğe verilemeyen ruhsatlar hakkında 30.000 TL idari para cezası uygulanır. İdari para cezası
yatırılan ruhsatlar iptal edilmez, bu ruhsatlar hakkında 24 üncü maddenin on birinci fıkrası hükümleri uygulanır.
Mevcut rödövans sözleşmeleri:
GEÇİCİ MADDE 23 – Mevcut rödövans sözleşmelerinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur. Aksi takdirde rödövans sözleşmesi ile yapılan madencilik faaliyetleri durdurulur.
Kamu kurum ve kuruluşları ile iştirakleri hariç olmak üzere, yer altı kömür madenciliğine dair rödövans sözleşmeleri sona erdirilmeyen ruhsat sahalarının süre uzatım talepleri kabul
edilmez.
Mevcut ruhsat müracaatları:
GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce müracaatı yapılmış
ancak işlemleri tamamlanmamış, harç ve ruhsat teminatları yatırılmamış ruhsat müracaatları,
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ruhsat bedelinin ödenmesi hâlinde,
ruhsat işlemleri müracaat tarihindeki mevzuat hükümlerine göre tamamlanır. Bu Kanunun
yayımı tarihinden itibaren altı ay süreyle II. Grup (b) ve IV. Grup maden ruhsat müracaatları
alınmaz.
Mevcut teknik nezaretçiler:
GEÇİCİ MADDE 25 – Teknik nezaretçisi bulunan ancak daimi nezaretçisi bulunmayan
sahalarda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde daimi nezaretçinin
atanması zorunludur. Bu süre içinde teknik nezaretçinin istifa etmesi veya azledilmesi hâlinde
ise daimi nezaretçi derhâl atanır.
Birinci fıkradaki yükümlülüklere uymayan ruhsat sahiplerine 30.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat sahasındaki maden işletme faaliyetleri durdurulur.
VI. Grup maden ruhsatlarının IV. Gruba alınması:
GEÇİCİ MADDE 26 – Yürürlükteki VI. Grup maden ruhsatları IV. Grup olarak ruhsatlandırılır. Aynı alanda IV. Grup maden ruhsatı bulunması hâlinde IV. Grup ve VI. Grup maden ruhsatlarının işlemleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki kazanılmış haklarına
göre yürütülür. Ruhsatların birbirleri ile çakışmaması hâlinde, yürürlükteki VI. Grup maden
ruhsatları, IV. Gruptaki alan sınırlamasına uymak kaydıyla tüm madenlere hak sağlar.
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Mevcut kalker, kalsit ve dolomit ruhsatları:
GEÇİCİ MADDE 27 – 100 hektardan büyük kalker, kalsit ve dolomit ruhsat sahaları
Genel Müdürlükçe incelenerek uygun bulunan görünür ve muhtemel rezerv alanlarına proje
ile talepte bulunulması durumunda, 100’er hektarlık alanlar hâlinde II. Grup (a) bendi maden
işletme ruhsatı verilir.
İşletme ruhsatlarının süresi:
GEÇİCİ MADDE 28 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan işletme ruhsatları, 24 üncü maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen toplam ruhsat süresi bakımından eski hükümlere tabidir.
Yer altındaki maden işlerinde maliyet artışlarının ödenmesi:
GEÇİCİ MADDE 29 – Bu Kanun kapsamında yer altındaki maden işlerinde faaliyet
gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin 11/9/2014 tarihi ve
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında devam eden sözleşmeler ile bu Kanun kapsamında devam eden
rödövans sözleşmelerinde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 41, 53 ve 63 üncü
maddelerinde 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile bu Kanunun
ek 9 uncu maddesiyle sınırlı olmak kaydıyla meydana gelen maliyet artışları fiyat farkı olarak
ödenir. Fiyat farkı ödenmesine ilişkin esas ve usuller; 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalanan
sözleşmeler için Kamu İhale Kurumunun teklifi, rödövans sözleşmeleri için ise Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
GEÇİÇİ MADDE 30 – Bu Kanunla getirilen yetkilendirilmiş tüzel kişilere ilişkin uygulamalar, Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra yürürlüğe girer. Bu süre içinde bu
Kanuna göre verilmesi gereken faaliyet raporları, projeler ve her türlü teknik belgeler ile ilgili
olarak 3213 sayılı Kanunun bu Kanundan önceki hükümleri uygulanır.
Bu bir yıllık süre içinde, teknik nezaretçinin görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi
hâlinde, teknik nezaretçinin tüm görev ve yetkileri bu sürenin sonuna kadar daimi nezaretçi
tarafından yürütülür.”
MADDE 25 – 3213 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan
“ile VI. Grup” ibaresi madde metninden çıkarılmış, altıncı fıkrasının son cümlesi ve ek 6 ncı
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 26 – 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin
“III - Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları” başlıklı bölümü
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 27 – 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 28 – 3154 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3 – Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait
bölümüne eklenmiştir.”
MADDE 29 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 30 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
17/2/2015
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
Karar Sayısı : 2014/7252
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.
Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının
24/9/2014 tarihli ve 62970 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci,
14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci,
27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli
ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

E. ALA

M. ŞİMŞEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

Ekonomi Bakanı V.

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

L. ELVAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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Karar Sayısı : 2015/7272
Ekli “Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma
Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması;
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 30/1/2015 tarihli ve 6772 sayılı yazısı üzerine,
655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci ve geçici 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

B. ARINÇ

A. BABACAN

Y. AKDOĞAN

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ

A. İSLAM

V. BOZKIR

F. IŞIK

Adalet Bakanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Avrupa Birliği Bakanı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK

İ. GÜLLÜCE

M. ÇAVUŞOĞLU

N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ

A. Ç. KILIÇ

M. M. EKER

N. CANİKLİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA

C. YILMAZ

Ö. ÇELİK

M. ŞİMŞEK

İçişleri Bakanı

Kalkınma Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Maliye Bakanı

N. AVCI

İ. YILMAZ

V. EROĞLU

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

L. ELVAN

Sağlık Bakanı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

18 Şubat 2015 – Sayı : 29271

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 23

Sayfa : 24

RESMÎ GAZETE

18 Şubat 2015 – Sayı : 29271

—— • ——
Karar Sayısı : 2015/7296
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011)
sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan
malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının eki (1) sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;
Maliye Bakanlığının 12/2/2015 tarihli ve 2355 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
12/2/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı V.

A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı

Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı

A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı

V. EROĞLU
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı V.

F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı

E. ALA
Dışişleri Bakanı V.

M. ŞİMŞEK
Ekonomi Bakanı V.

T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.

N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı

E. ALA
İçişleri Bakanı

C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı

N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı V.

M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı

İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

L. ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-1560

11 Şubat 2015

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 38. Guvernörler Konseyine katılmak
üzere; 16 Şubat 2015 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye
Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-51-105

16 Şubat 2015
BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 11/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1560 sayılı yazınız.
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) 38. Guvernörler Konseyine katılmak
üzere, 16 Şubat 2015 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye
Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

13 Şubat 2015

69471265-305-1752
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 14 Şubat 2015 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan
İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı
İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Şubat 2015

68244839-140.03-53-108
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 13/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1752 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 14 Şubat 2015 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan
İçişleri Bakanı Efkan ALA’nın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı
İsmet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Sayfa : 28
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T.C.
BAŞBAKANLIK

13 Şubat 2015

69471265-305-1761
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 17 Şubat 2015 tarihinde Ürdün’e gidecek olan Milli
Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı
Volkan BOZKIR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

13 Şubat 2015

68244839-140.03-61-116
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 13/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1761 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 17 Şubat 2015 tarihinde Ürdün’e gidecek olan Milli
Eğitim Bakanı Nabi AVCI’nın dönüşüne kadar Milli Eğitim Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı
Volkan BOZKIR’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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T.C.
BAŞBAKANLIK

13 Şubat 2015

69471265-305-1758
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Şiddete Varan Aşırılıkla Mücadele Toplantısına katılmak üzere; 17 Şubat 2015 tarihinde
Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın
dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini
yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan

—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI

16 Şubat 2015

68244839-140.03-58-113
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 13/2/2015 tarihli ve 69471265-305-1758 sayılı yazınız.
Şiddete Varan Aşırılıkla Mücadele Toplantısına katılmak üzere, 17 Şubat 2015 tarihinde
Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın
dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi
uygundur.
Bilgilerini rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
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YÖNETMELİKLER
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük Yönetmeliğinin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Bunun mümkün olmaması halinde aracın giriş gümrük idaresine varışından itibaren bir saat
içinde verilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
7/10/2009

27369 (Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

13-

20/11/2012

28473

14-

10/1/2013

28524

15-

7/2/2013

28552

16-

5/4/2013

28609

17-

15/5/2013

28648

18-

12/6/2013

28675

19-

3/8/2013

28727

20-

21/11/2013

28828 (Mükerrer)

21-

21/5/2014

29006

22-

2/12/2014

29193

23-

31/1/2015

29253
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Maliye Bakanlığından:
VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi
Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 33/A
maddesi eklenmiştir.
“İkinci sınav hakkı
MADDE 33/A – (1) Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan
veya özürsüz olarak bu sınavlara girmeyen Vergi Müfettiş Yardımcılarına, başarılı olamadıkları
ya da özürsüz olarak girmedikleri sınavın sonuçlarının duyurulduğu tarihten itibaren en az bir
yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla,
Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte bir defaya mahsus olmak üzere ikinci kez sınav hakkı verilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan
“en başarılı %5 dışında kalanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile 31 inci maddede yer
alan sınav konularından yapılan ikinci yeterlik sınavında veya mazeret sınavında başarılı olanların tamamı” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(1) Vergi Müfettiş Yardımcılarından;
a) Yardımcılık döneminde yapılan performans değerlendirmesine göre başarısız olup
yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar,
b) Girdiği ilk yeterlik sınavında başarılı olamayanlardan veya özürsüz olarak sınava
girmeyenlerden, verilen bir yıllık ek süre içerisinde yapılan performans değerlendirmesine göre
başarısız olup ikinci yeterlik sınavına girmeye hak kazanamayanlar,
c) İkinci defa girdiği yeterlik sınavında da başarı gösteremeyenler,
ç) Özürsüz olarak ikinci defa yeterlik sınavına girmeyenler,
Bakanlık teşkilatında derecelerine uygun memur kadrolarına atanırlar.”
“(3) Mazeret sınavına girenler ile ikinci kez sınav hakkı verilenlerden başarılı olanlar
kıdem sıralamasında kendilerinden bir önce yapılan yeterlik sınavında başarılı olanların sonuna,
başarı sırasına göre yerleştirilirler.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“İkinci sınav hakkına ilişkin geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Kurul tarafından yapılan yeterlik sınavlarında başarılı olamayan veya özürsüz olarak sınavlara girmeyenlerden halen başka kadrolarda görev yapanlara,
bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl daha çalışmak ve bu dönemde performans
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değerlendirmesine göre başarılı olmak şartıyla bir defaya mahsus olmak üzere ikinci bir sınav
hakkı verilir. Bu sınavda başarı göstererek Vergi Müfettişi olarak atananlar, (A) Grup Başkanlıklarından birinde ihtiyaçlar gözetilerek Başkanlık tarafından görevlendirilir.
(2) Birinci fıkra kapsamında bulunanlar, Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanmak
için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Başkanlığa başvururlar. Bu
kişiler için bir yıllık sürenin hesabında tekrar Vergi Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atandığı
tarih dikkate alınır.”
MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011
28101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
1234-

Tarihi

Sayısı

27/3/2013
5/6/2013
2/10/2013
15/10/2014

28600
28668
28783
29146

—— • ——
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
GEMİ SÖKÜM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/3/2004 tarihli ve 25396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi Söküm Yönetmeliğine aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – İmar planı uygulamalarından kaynaklanan nedenlerden ötürü,
bu Yönetmelik kapsamında diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde alınması ve İdareye ibraz edilmesi gereken belgeleri alamayanlar, 28/2/2016 tarihine kadar eksik belgeleri ibraz ederler.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
yürütür.

—— • ——

Bingöl Üniversitesinden:
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin
üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Her dönem sonunda ANO’su 60 ve üzeri olan öğrenciler o döneme ait 50-59 arası not aldığı
dersleri şartlı başarmış sayılır.”
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – (1) Üniversitede sınavların değerlendirilmesinde 100 üzerinden alınan
not esasına dayanan mutlak değerlendirme yöntemi uygulanır. Ders başarı notunun kesir kısmı
0,5 ya da daha büyükse bu sayı tam sayıya yükseltilir. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan
üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:
Başarı Notu (Harfle)

Puanlar

Anlamı

AA

90-100

Geçer

BA

85-89

Geçer

BB

75-84

Geçer

CB

70-74

Geçer

CC

60-69

Geçer

DC

55-59

Şartlı Geçer

DD

50-54

Şartlı Geçer

FF

0-49

Geçmez

MU

---

Muaf

(2) Notların 4’lük sistemdeki karşılığı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği değerlere
göre düzenlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Akademik Genel Not Ortalaması (AGNO)
MADDE 33 – (1) Bir dersin kredisi ile o dersten alınan notun çarpımı, o dersin puanını
verir. AGNO; öğrencinin muaf olduğu dersler hariç fakülte ya da yüksekokula kayıt yaptırmasından itibaren aldığı derslerin puanlarının toplamının, toplam kredi miktarına bölünmesiyle
hesaplanır. Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yapılır.
(2) Öğrencinin dönem içerisinde aldığı derslerin puanlarının toplamının o dönemde alınan toplam kredi miktarına bölünmesiyle dönemlik akademik not ortalaması (ANO) hesaplanır.
Bölme işlemi, virgülden sonra iki basamak yürütülerek yapılır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
23/11/2012
28476
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

6/9/2013
22/9/2014

28757
29127
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TEBLİĞLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No.
İşyeri

: 2015/14
: Tüzün Alüminyum ve Mobilya Aksesuarları San. Tic. A.Ş.
Mahmudiye Mah. Tandoğan Cad. 24. Sk. No: 21
İnegöl/BURSA
SGK Sicil No. : 1152125.016
Tespiti İsteyen : Bağımsız Metal İşçileri Sendikası
İnceleme
: Tüzün Alüminyum ve Mobilya Aksesuarları San. Tic. A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Mahmudiye Mah. Tandoğan Cad. 24. Sk. No: 21 İnegöl/BURSA
adresinde kurulu işyerinde mobilya sektörüne yönelik olmak üzere alüminyumdan mobilya
aksesuarları ve alüminyum çerçeve sistemleri imalatının yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin
İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Tüzün Alüminyum ve Mobilya Aksesuarları San. Tic. A.Ş. işyerinde yürütülen
işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 12 sıra numaralı “Metal” işkoluna girdiğine ve
yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2013/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 –16/3/2013 tarihli ve 28589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/1)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/3/2013

28589
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ
PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/1)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak Yönetmelikte
yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2014 yılının Yurt
İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Güncellenen Hususlar
MADDE 3 – (1) “İhalenin ilanı ve şekli” başlıklı 14 üncü maddenin;
a) (a) bendinde belirtilen 480.994,- TL (Dörtyüzseksenbin dokuzyüzdoksandört Türk
Lirası), 511.585,- TL (Beşyüzonbirbin beşyüzseksenbeş Türk Lirası); 1.923.985,- TL (Birmilyon dokuzyüzyirmiüçbin dokuzyüzseksenbeş Türk Lirası), 2.046.350,- TL (İkimilyon kırkaltıbin üçyüzelli Türk Lirası)
b) (b) bendinin 1 nolu alt bendinde belirtilen 480.994,- TL (Dörtyüzseksenbin dokuzyüzdoksandört Türk Lirası), 511.585,- TL (Beşyüzonbirbin beşyüzseksenbeş Türk Lirası);
961.993,- TL (Dokuzyüzaltmışbirbin dokuzyüzdoksanüç Türk Lirası), 1.023.176,- TL (Birmilyon yirmiüçbin yüzyetmişaltı Türk Lirası); 1.923.985,- TL (Birmilyon dokuzyüzyirmiüçbin
dokuzyüzseksenbeş Türk Lirası), 2.046.350,- TL (İkimilyon kırkaltıbin üçyüzelli Türk Lirası);
3.847.975,- TL (Üçmilyon sekizyüzkırkyedibin dokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası), 4.092.706,TL (Dörtmilyon doksanikibin yediyüzaltı Türk Lirası),
c) (b) bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen 961.993,- TL (Dokuzyüzaltmışbirbin dokuzyüzdoksanüç Türk Lirası), 1.023.176,- TL (Birmilyon yirmiüçbin yüzyetmişaltı Türk Lirası); 3.847.975,- TL (Üçmilyon sekizyüzkırkyedibin dokuzyüzyetmişbeş Türk Lirası),
4.092.706,- TL (Dörtmilyon doksanikibin yediyüzaltı Türk Lirası),
olarak güncellenmiştir.
(2) “Pazarlık usulü” başlıklı 25 inci maddede belirtilen; 358.083,- TL (Üçyüzellisekizbin
seksenüç Türk Lirası), 380.857,- TL (Üçyüzseksenbin sekizyüzelliyedi Türk Lirası), olarak
güncellenmiştir.
(3) “Doğrudan temin” başlıklı 27 nci maddenin; (ç) bendinde belirtilen 143.233,- TL.
(Yüzkırküçbin ikiyüzotuzüç Türk Lirası), 152.343,- TL. (Yüzelliikibin üçyüzkırküç Türk
Lirası), olarak güncellenmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
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Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.F-2 numaralı alt maddesinin üçüncü fıkrasına son cümle olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak bölge seans kontrolüne tabi fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için aynı bölgeden toplam 30 seans, iki farklı vücut bölgesinden toplam 60 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinden daha fazla tedavi gereken durumlarda, bu kişilerin fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularında görevli fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimince 30’ar seanslık rapor düzenlenmesi ve tedavinin raporun düzenlendiği sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde
Kurumca karşılanır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2.4.4.F-3 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “SUT eki EK-2/D-2 Listesinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “G80 ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 2.4.4.İ-1 numaralı alt maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“Evli olmakla birlikte evlat edinilmiş çocukları hariç çocuk sahibi olmayan” ibaresi “Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat
edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 2.4.4.İ-1-2 numaralı alt maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(6) Her bir IVF tedavisi için sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gereklidir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 3.1.3 numaralı maddesinin ikinci fıkrasında ve yedinci fıkrasında yer alan “1/4/2015” ibareleri “1/7/2015” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 3.1.4 numaralı maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“p) SUT eki EK-3 Tıbbi Malzeme Listelerinde ayrıca faturalandırılabileceği belirtilen
tıbbi malzemelerin,”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 3.2.1.A numaralı alt maddesinin ikinci fıkrasında yer alan
“1/4/2015” ibaresi “1/7/2015” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 3.3.1 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi ile beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten
kaldırılmıştır.
b) Maddenin onüçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(13) Epidermolizis bülloza tanılı hastalara yara bakım hizmetlerinin ödenebilmesi için
Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından, deri
ve zührevi hastalıkları uzman hekimi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzman hekimi
ve genel cerrahi uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
Sağlık kurulu raporu 2 (iki) yıl geçerlidir. Epidermolizis bülloza tanılı hastaların yatarak veya
ayakta tedavileri kapsamındaki yara bakım hizmetleri ile bu hizmetlerde kullanılan tıbbi malzemeleri SUT EK-2/B Listesinde yer alan “530.533” kodlu “Epidermolizis bülloza hastalığında
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yara bakım hizmetleri” işlemi üzerinden sadece Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır. Bu hasta grubuna sunulan her türlü yara bakım hizmetlerinin ve
bu hizmetlerde kullanılan tıbbi malzemelerin Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları
tarafından temin edilmesi ve uygulanması zorunludur. Bu grup hastalara yara bakım hizmetlerinde kullanılan malzemeler için şahıs ödemesi kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.
Ancak bu kapsamda tedavi gören hastalara kullanılan malzemelerin Sağlık Bakanlığına bağlı
sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilmeyerek hastaya reçete karşılığı dışarıdan temin
ettirilmesi durumunda fatura tutarı ilgili hastaya ödenerek Sağlık Bakanlığına yapılan global
ödemeden söz konusu fatura tutarı düşülür.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 3.3.9 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent
eklenmiştir.
“ö) Total parmak protezi”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 3.3.29 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Kanama durdurmada kullanılan tıbbi malzemelerin vücut dışı uygulamalarında” ibaresi “Kanama durdurmada kullanılan emilemeyen tıbbi malzemelerin” olarak değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Kanama durdurmada kullanılan emilebilen tıbbi malzemelerin yatarak tedavilerde, epikrizde
aşağıdaki durumlardan en az birinin ve kullanılan tıbbi malzeme sayısının belirtilmesi şartıyla
bedelleri Kurumca karşılanır.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğin 4.2.1.C-1 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının birinci
cümlesinde yer alan “Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli” ibaresinden sonra gelmek üzere
“ve radyografik olarak ankilozan spondilit (AS) kanıtı olmayan aksiyel spondilartritli” ibaresi
eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Aksiyel tutulumlu ankilozan spondilitli, periferik eklem tutulumlu ankilozan spondilitli ve radyografik olarak ankilozan spondilit (AS) kanıtı olmayan aksiyel spondilartritli hastalarda ilacın etkinliği, ilaca başlandıktan 3 ay sonra değerlendirilir. Yeterli cevap alınamamışsa
(BASDAİ’de 2 birimden daha az düzelme olması), ilaca devam edilmesi durumunda ilaç bedeli
ödenmez. Tedaviye cevap alınmış ve ilaca devam edilecek ise bu durum 6 ay süreli yeni düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilir.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki
düzenlemeler yapılmıştır.
a) (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Trastuzumab;
1) HER-2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan hastalarda, metastatik meme kanseri endikasyonunda, bu durumun belirtildiği tıbbi onkoloji uzman hekiminin
yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.
Trastuzumab kullanılırken progresyon gelişmesi halinde tedavi sonlandırılır.
2) HER-2 immünhistokimya ile +3 veya FISH/CISH/SISH (+) olan hastalarda, erken
evre meme kanseri endikasyonunda, tedavi süresi 9 haftadır. Tedavinin 52 haftaya tamamlanması düşünülen durumlarda, 9 haftalık tedaviden sonra “Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu”nun tedaviyi yürüten hekim tarafından düzenlenerek bir örneğinin
Sağlık Bakanlığına gönderilmesi ve reçete üzerinde formun düzenlendiğinin belirtilmesi gerekmektedir. En az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin bulunduğu ve ekokardiyografi değerlendirmesinin de yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporu ile bu hekimlerce reçete edilir. Toplam tedavi süresi 52 haftayı geçemez.
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3) Metastatik mide veya özofagogastrik bileşke yerleşimli adenokanserli hastalardan
daha önce kemoterapi uygulanmamış olup, Her-2 neu pozitifliği, hem immunhistokimyasal
yöntemle +2/+3 hem de FISH/CISH/SISH ile pozitif olarak saptananlarda; platin ve kapesitabin
ya da platin ve 5-Fluorourasil içeren kemoterapi rejimleri ile kombine olarak kullanılabilir.
Progresyon gelişmesi halinde tedavi sonlandırılır. Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı
sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.”
b) (ç) bendinin ikinci alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2) Doğal veya yapay postmenapozal kadınlarda, lokal veya metastaz yapmış hormon
reseptör pozitif meme kanserinde, endokrin tedaviden [tamoksifen veya aromataz inhibitörlerinden biri (anastrazole, exemastane, letrozole)] sonra ilerlemeye devam etmiş hastalarda, raporda bunların belirtilmesi koşuluyla reçete edilebilir.”
c) (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ı) Dasatinib ve nilotinib;
a) Kronik miyeloid lösemi tanılı yetişkin hastaların tedavisinde;
1) Dasatinib; imatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolere (aşağıdaki 4. ve 5.
maddelerde belirtilen koşullarda), Philadelphia kromozomu pozitif kronik, hızlanmış veya
blastik evre kronik miyeloid lösemi tanılı yetişkin hastaların tedavisinde; prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
2) Nilotinib yalnızca; dasatinibe dirençli veya intolere (aşağıdaki 4. ve 5. maddelerde
belirtilen koşullarda), Philadelphia kromozomu pozitif kronik evre veya hızlanmış evre kronik
miyeloid lösemi tanılı yetişkin hastaların tedavisinde; prospektüsünde yazılan başlama kriterleri
dikkate alınarak, bu durumların belirtildiği en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla
6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri
tarafından reçetelenir.
3) İmatinib dahil önceki tedavilere dirençli veya intolere olan hastalardan; plevral effüzyon veya pulmoner hipertansiyon veya KOAH hastalarında, imatinib sonrası dasatinib kullanılmadan nilotinibe geçilebilir.
4) Direnç gelişmesi durumu;
1- 3. ayda tam hematolojik yanıt olmaması veya Philadelphia kromozomu %95 üzerinde
pozitif olması,
2- 6. ayda uluslararası skala ile (ıs) BCR-ABL >%10 olması veya Philadelphia kromozomu % 35 üzerinde pozitif olması,
3- 12. ayda uluslararası skala ile (ıs) BCR-ABL >% 1 olması veya Philadelphia kromozomu pozitif olması,
4- Tedavi sırasında herhangi bir zamanda aşağıdaki durumlardan herhangi birinin oluşması;
a) Tam hematolojik yanıt kaybı
b) Tam sitogenetik yanıt kaybı
c) En az 2 ölçümle konfirme edilmiş majör moleküler yanıt kaybı (uluslararası skala
ile %1’in üzerinde olması)
ç) Mutasyon
d) Philadelphia kromozomu pozitifliği ile birlikte klonal karyotipik anormallik
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5) İntolerans gelişmesi durumu;
Yan etkinin ne olduğu ve derecesinin nasıl saptandığı raporda belirtilmek koşulu ile
grade (derece) 3-4 yan etki oluşması.
6) Dasatinib ve nilotinib kombine olarak kullanılamayacaktır.
b) ALL (akut lenfoblastik lösemili) yetişkin hastaların tedavisinde;
1) Dasatinib; Relaps/refrakter Philadelphia kromozomu pozitif (Ph+) ALL (akut lenfoblastik lösemili) yetişkin hastaların tedavisinde çoklu ajanlı kemoterapi şemaları ile birlikte
içinde en az bir hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji veya hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.
2) Dasatinib ve nilotinib kombine olarak kullanılamayacaktır.”
ç) (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“n) Lenalidomid;
1) En az 2 kür standart multiple myelom tedavisi (VAD, MP veya diğer standart antimiyelom rejimler) kullanım sonrası hastalık progresyonu gelişmiş hastalardan;
a) Yeterli doz ve sürede talidomid veya bortezomib kürlerine dirençli veya EMG ile
kanıtlanmış nöropati nedeni ile bu ajanların kullanılamadığı hastaların tedavisinde veya,
b) Transplantasyon sonrasında dirençli hastalığı olan multiple myelom (MM) hastalarının tedavisinde,
hematoloji ve/veya onkoloji uzmanının yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna
dayanılarak yine bu hekimler tarafından reçete edilir. 3 üncü kür sonunda en az minör yanıt
yoksa tedavi sonlandırılır. 3 üncü kür sonunda en az minör yanıt, 6 ncı kür sonunda en az kısmi
yanıt var ise tedaviye devam edilir. Tedavinin devamında her 6 ncı kür sonunda en az kısmi
yanıt var ise tedavi toplam 26 küre tamamlanabilir.
2) Tek başına veya başka sitogenetik anomalilerle birlikte 5q delesyonu saptanan miyelodisplastik sendromlu hastalardan;
a) IPSS (Uluslararası prognoz puanlama sistemi)'ye göre düşük veya orta-1 riskli ve
b) Transfüzyona bağımlı anemisi bulunan hastalarda; hematoloji ve/veya tıbbi onkoloji
uzmanının yer aldığı 3’er aylık sağlık kurulu raporlarına dayanılarak hematoloji veya tıbbi onkoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir. Tedavinin 3. ayın sonunda yapılan yanıt
değerlendirmesinde, 8 hafta içinde hiç transfüzyon yapılmamış olması koşulu ile transfüzyon
ihtiyacının ortadan kalkması halinde bu durumun belirtildiği yeni düzenlenecek 3 ay süreli
sağlık kurulu raporları ile tedavi 12. aya kadar uzatılabilir. 3. ayda yapılan yanıt değerlendirmesinde transfüzyon ihtiyacının ortadan kalkmaması halinde tedavi sonlandırılır. Bu endikasyonda lenalidomidin yalnızca 10 mg’lık formları ödenir.”
d) (p) bendinin ikinci alt bendinde yer alan “(Ki-67 değeri 2 veya altında olan)” ibaresi
“(Ki-67 değeri 20 veya altında olan)” olarak değiştirilmiştir.
e) (y) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.
“z) Dabrafenib ve vemurafenib;
1) Daha önce herhangi bir RAF yolağı inhibitörü kullanmamış ve ECOG performans
skoru 0 veya 1 olan ve BRAF V600 mutasyonu pozitif olan aşağıda belirtilen hasta gruplarında
tek ajan olarak progresyona kadar kullanılabilir;
a) Lokal tedaviler sonrası progresyon göstermiş ve lokal tedavilerin tekrar kullanılamadığı relaps malign melanom
b) Metastatik malign melanom
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2) Progresyon sonrası tek ajan olarak veya başka tedavilerle kombinasyon şeklinde kullanılamaz.
3) Tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı ve yukarıdaki durumların belirtildiği en
fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete
edilebilir.
4) Dabrafenib ve vemurafenib ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz.
aa) Beksaroten;
1) En az bir sistemik tedaviye dirençli erişkin hastalarda ileri evre (EORCT evre IIB,
III, IV) kutanöz T-hücreli lenfomanın cilt bulgularının tedavisinde; tıbbi onkoloji, hematoloji
veya dermatoloji uzman hekimlerinden en az birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekimlerce reçete edilir.
2) Bu grup hastalarda lipid düşürücü ilaç kullanılması gerektiğinde, bu durumun raporda
belirtilmesi halinde SUT'un “4.2.28- Lipid düşürücü ilaçların kullanım ilkeleri” maddesi koşulları aranmaz.
bb) Krizotinib; ALK (Anaplastik Lenfoma Kinaz) pozitifliği FISH testi ile doğrulanmış,
en az bir seri kemoterapi kullanmış ve sonrasında progresyon göstermiş metastatik non-squamöz küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarının tedavisinde, tıbbi onkoloji uzmanının yer
aldığı 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzmanı hekimlerince reçete
edilir.”
MADDE 13 – Aynı Tebliğin 4.2.16 numaralı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde
yer alan “(yetmişiki virgül elli) TL” ibaresi “(yetmişyedi virgül elli) TL” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Tebliğin 4.2.24.B numaralı maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“salmeterol” ibaresinden sonra gelmek üzere “, indakaterol” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 15 – Aynı Tebliğin 4.2.30 numaralı maddesi başlığı ile bereber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri
4.2.30. A- Pulmoner hipertansiyonda iloprost trometamol (inhaler formu), bosentan, sildenafil, tadalafil ve ambrisentan kullanım ilkeleri
(1) Pulmoner hipertansiyonda hastaların;
a) Fonksiyonel kapasitelerinin NHYA sınıf II, III veya IV olması,
b) Vazoreaktivite testinin negatif olması,
c) Üçüncü aylık tedavi sonrası kontrolünde klinik efor kapasitesi (6 dakika yürüme testi
veya treadmil efor testi), hemodinami veya ekokardiyografik verilerinde düzelme olması veya
stabil kalması,
gerekmektedir.
(2) Üçüncü ay kontrolünde Pulmoner Arteryel Basınçta (PAB) azalma olmaması
(PAB'ın değişmemesi veya artması) halinde ve yukarıdaki verilerde düzelme olmaması halinde
kombinasyon tedavilerine geçilebilir. Kombine tedaviye geçildikten sonra başlangıç kriterleri
ve PAB’da azalma olması şartı aranmaz.
(3) Uygulanacak tedavi üçer aylık periyotlar halinde yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda sağlık kurulu raporunda belgelenecektir.
(4) İlgili ilaçlar kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, göğüs hastalıkları, çocuk kardiyolojisi
uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanarak adı geçen hekimlerce
reçete edilir.
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(5) Bağ dokusu hastalıklarına (skleroderma gibi) sekonder pulmoner hipertansiyon hastalarında yukarıdaki uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna istinaden bu
hekimler veya romatoloji ile klinik immunoloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.
(6) Bosentan ve ambrisentan kombine kullanılamaz.
(7) Sildenafil ve tadalafil kombine kullanılamaz.
4.2.30. B- Kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda (KTEPH, Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ) Grup 4) riosiguat kullanım ilkeleri
(1) Riosiguat; yalnızca inoperabl veya cerrahi tedavi sonrasında dirençli/nükseden
KTEPH'li erişkin hastalardan;
a) Ventilasyon perfüzyon sintigrafisi, pulmoner anjiyografi, çok kesitli spiral BT anjiyografi veya manyetik rezonans anjiyografi yöntemlerinden en az ikisi ile tromboemboli tanısı
konulmuş ve
b) Sağ kalp kateterizasyonu ile ortalama PAB değeri 25 mmHg ve üzerinde olan ve
c) En az 3 aylık antikoagülan tedavisi sonrasında ortalama PAB değerinde bir düşüş
olmayanlarda kullanılır.
(2) Üçüncü basamak sağlık tesislerinde bu durumların belirtildiği ve en az birinin göğüs
cerrahisi veya kalp damar cerrahisi uzman hekimi olması koşuluyla, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi veya kalp damar cerrahisi uzman hekimlerinden en az üçünün bulunduğu
üç ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak yine bu hekimlerce reçete edilir.
(3) Her üç aylık tedavi sonunda egzersiz kapasitesinde (6 dakika yürüme testi) düzelme
olması veya DSÖ fonksiyonel sınıfında iyileşme olması halinde tedaviye devam edilir. Bu durumların belirtileceği devam raporlarında ayrıca başlangıç kriterleri aranmaz.
MADDE 16 – Aynı Tebliğin 4.2.33 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 4.2.33.A numaralı alt maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ranibizumab” ibaresinden sonra gelmek üzere “, aflibersept” ibaresi ve aynı alt maddenin ikinci
fıkrasında yer alan “Ranibizumab” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve aflibersept” ibaresi eklenmiştir.
b) 4.2.33.B numaralı alt maddesinin başlığı “Retina ven tıkanıklığı ve santral retinal
ven tıkanıklığında ilaç kullanım ilkeleri” olarak değiştirilmiş ve aynı alt maddenin ikinci
fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri ile üçüncü fıkrasında yer alan “Ranibizumab” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve aflibersept” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 17 – Aynı Tebliğin 4.2.34 numaralı maddesi başlığı ile beraber aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“4.2.34 - Multipl Skleroz Hastalığında beta interferon, glatiramer asetat ve fingolimod kullanım ilkeleri
(1) Beta interferon ve glatiramer asetat (copolymer-l); disabilite skorunun (E.D.S.S.)
0-5,5 arasında ve olguların remitting-relapsing türü olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi,
bu durumun üçüncü basamak sağlık kurumlarında nöroloji uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporunda belirtilmesi koşuluyla nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete
edilir.
(2) Fingolimod; yalnızca çok aktif durumlarda RR tipindeki erişkin MS hastalarından,
en az bir yıl süre ile bir beta interferon veya glatiramer asetat tedavisine yanıt vermeyen ve
yüksek hastalık aktivitesine sahip olan hastalarda kullanılır.
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a) Yanıt vermeyen hastalar; bir yıllık tedavi ile ataklarında değişiklik olmayan, ataklarında artış gözlenen, daha ciddi atakları olan veya önceki tedaviler ile son yıl içinde en az bir
atak geçirmiş ve kraniyal MR'ında bir veya birden fazla kontrast tutan lezyon veya birbirini
takip eden MR'larda T2 lezyonlarının arttığı durumlardaki hastalardır.
b) EDSS skoru her düzenlenen raporda belirtilir ve 6 ve üzeri olan hastalarda tedavi
sonlandırılır.
c) Üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği nöroloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak nöroloji uzman hekimleri tarafından reçete edilir.
(3) “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi” nde (EK-4/C) yer alan ve multipl skleroz hastalığında
kullanılan ilaçlar, yalnızca çok aktif durumlarda RR tipindeki erişkin MS hastalarından, yukarıdaki koşullara göre fingolimod tedavisi almış ve EDSS skoru 6 ve üzeri olması nedeniyle
fingolimod tedavisi sonlandırılmış hastalarda kullanılır.”
MADDE 18 – Aynı Tebliğe 4.2.43 numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
“4.2.44- Kriyopirin ilişkili periyodik sendromlar (CAPS) hastalığında kanakinumab kullanım ilkeleri;
(1) Kanakinumab; yalnızca 15 kg vücut ağırlığının üzerinde olan 4 yaş ve üstü çocuklar
ile yetişkinlerde kriyopirin ilişkili periyodik sendromlardan (CAPS); ailevi soğuk otoinflamatuar sendrom (FCAS)/ailevi soğuk ürtiker (FCU), Muckle-Wells sendromu (MWS), neonatal
başlangıçlı multisistem inflamatuar hastalık (NOMID)/kronik infantil nörolojik, kütanöz, artiküler sendrom (CINCA) tedavisinde kullanılır.
(2) Tedaviye anakinra ile başlanır. Anakinra tedavisine yanıt alınamaması veya anakinra
tedavisi altındayken anakinra kullanılmasını engelleyecek ciddi klinik yan etki oluşması halinde
kanakinumab tedavisine geçilir.
(3) Kanakinumab tedavisinde 6 ay sonunda yapılacak yanıt değerlendirmesine göre yanıt alınamayan hastalarda tedavi kesilir.
(4) Kanakinumab; üçüncü basamak sağlık kurumlarında bu durumların belirtildiği romatoloji uzman hekiminin yer aldığı 3 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak romatoloji
uzman hekimlerince reçete edilir.”
MADDE 19 – Aynı Tebliğ eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/B) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) Listeye “530.532” SUT kodlu işlemden sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem eklenmiştir.
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b) Listede işlem adı ve açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğ eki “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) açıklama bölümünde değişiklik yapılan işlemler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Tebliğin “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler”
(EK 3/A) Listesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) “OR2640” SUT kodlu tıbbi malzeme aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

b) “KANAMA DURDURMADA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER” başlığının
altındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarında yer alan “3.1.29” ibaresi “3.3.29” olarak değiştirilmiştir.
c) “VÜCUT DIŞI KANAMA DURDURMADA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER” başlığı, “KANAMA DURDURMADA KULLANILAN EMİLEMEYEN TIBBİ MALZEMELER” olarak değiştirilmiştir.

Sayfa : 44

RESMÎ GAZETE

18 Şubat 2015 – Sayı : 29271

ç) “ENDOSKOPİK/CERRAHİ ALANDA KULLANILAN KANAMA DURDURMADA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER” başlığı, “KANAMA DURDURMADA KULLANILAN EMİLEBİLEN TIBBİ MALZEMELER” olarak değiştirilmiştir.
d) “OR4370”, “OR4380”, “OR4390” SUT kodlu tıbbi malzemeler aşağıdaki şekilde
yeniden düzenlenmiştir.

e) “OR4680” SUT kodlu tıbbi malzemeden sonra gelmek üzere başlığı ile beraber aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzeme eklenmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler
Listesi” nden (EK-3/E-1) “103.080” ve “103.085” SUT kodlu tıbbi malzemeler alt satırlarındaki
ödeme kriterleri ve/veya kuralları ile birlikte çıkarılmış ve “103.075” SUT kodlu tıbbi malzemenin alt satırındaki ödeme kriterleri ve/veya kurallarından sonra gelmek üzere “103081”,
“103082”, “103083” , “103084” SUT kodlu tıbbi malzemeler aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

MADDE 23 – Aynı Tebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem
Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler” Listesinde (EK-3/F-2) yer alan “AE2520”,
“AE2530”, “AE2540” SUT kodlu tıbbi malzemeler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
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MADDE 24 – Aynı Tebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/F-4) yer alan “TV1820” ve
“TV1830” SUT kodlu tıbbi malzemeler aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 25 – Aynı Tebliğin “Nefroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler” Listesinde
(EK-3/P) yer alan “NF1001” SUT kodlu tıbbi malzemenin fiyatı yeniden belirlenmiştir.

MADDE 26 – Aynı Tebliğin “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait
Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/S) yer alan “GHC1850” SUT kodlu tıbbi malzemeden
sonra gelmek üzere “GHC1860” SUT kodlu tıbbi malzeme geri ödeme kural ve kriterleri ile
birlikte aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

MADDE 27 – Aynı Tebliğin “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına
Ait Tıbbi Malzemeler” Listesinde (EK-3/T) “AN1260” ve “AN1270” SUT kodlu tıbbi malzemelerin altına ödeme kriterleri ve/veya kuralları olarak aşağıdaki satır eklenmiştir.
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MADDE 28 – Aynı Tebliğ eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme
Kuralları Listesi”nin (Ek-4/E) “11-ANTİVİRAL İLAÇLAR” başlıklı kısmının “A) HIV/AIDS
Tedavisinde Kullanılan Spesifik İlaçlar” adlı alt bölümüne aşağıdaki (15) numaralı satır eklenmiştir.

MADDE 29 – Aynı Tebliğ eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nde (Ek-4/F) aşağıdaki düzenlemeler
yapılmıştır.
a) 58 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“58. Eplerenon; Yalnızca spironolakton tedavisi altındayken jinekomasti gelişen veya
spironolaktonu tolere edemeyen;
a) Akut MI sonrası klinik kalp yetmezliği olan sol ventrikül disfonksiyonlu (sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu ((LVEF)≤%40) hastaların tedavisinde,
b) Standart tedaviye ek olarak, kronik kalp yetmezliği (NYHA Sınıf II) ve sol ventrikül
sistolik disfonksiyonu (LVEF ≤ %30) olan yetişkin hastaların tedavisinde,
kardiyoloji uzman hekimlerince düzenlenen rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelenebilir.”
b) 59 numaralı maddesine “serebral ataksi endikasyonunda” ibaresinden sonra gelmek
üzere “ödenir” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 30 – Aynı Tebliğ eki “Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri
Ödenecek İlaçlar Listesi”nde (Ek-4/G) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 5 numaralı maddesinde yer alan “Gansiklovir” ibaresinden sonra gelmek üzere
“Parenteral” ibaresi eklenmiştir.
b) 50 numaralı maddesinde yer alan “Adenozin” ibaresinden sonra gelmek üzere
“6 mg/2 ml ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 31 – Bu Tebliğin;
a) 6, 21 inci maddenin (b) bendi ile 27 nci maddesi 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde,
b) 8 inci maddesi ile 21 inci maddenin (e) bendi 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde,
c) 9,19 ve 21 inci maddenin (a) bendi ile 22 ila 25 inci maddeleri 1/3/2015 tarihinden
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
ç) 11 ila 18 inci maddeleri ile 28 ila 30 uncu maddeleri yayımı tarihinden 7 iş günü
sonra,
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 32 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
18 Şubat 2015
ÇARŞAMBA
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinden:
ESAS NO : 2013/283
KARAR NO : 2014/358
Kamu malına zarar verme suçundan Rüşan ve Zehra oğlu, 23/01/1968 Eyüp Doğ.
İstanbul, Eyüp, İslambey Mah. Nüf. Kyt. Sanık Namık Akdağ hakkında İst. C.Başsavcılığının
2013/38293 C. Sav. Esas nolu, 03/07/2013 tarihli iddianamesiyle Mahkememize açılan kamu
davasının yapılan açık duruşması sonunda:
G.D: Kamu malına zarar verme suçunu işlediği sabit görülmekle eylemine uyan TCK
152/1-a, 62, maddeleri gereğince 10 Ay Hapis Cezasına dair hükmü sanığın bütün aramalara
rağmen bulunamadığından karar tebliğ edilmemiştir
Bu itibarla gıyabi hükmün 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri
gereğince ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ yapılmış ve kesinleşmiş sayılmasına
karar verildi.
631
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İstanbul 74. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2014/1144
Karar No : 2014/228
İstanbul (Kapatılan) 24. Sulh Ceza Mahkemesinin 27/03/2014 tarih, 2014/203 Esas ve
2014/228 sayılı kararı ile sanık İbrahim Kasım hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı
madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan TCK.191/2. maddesi uyarınca denetimli
serbestlik tedbirine tabi tutulmasına dair verilen karar Cemil ve Disam'dan olma, 1993 Halep
doğumlu sanık İbrahim Kasım'a, dosyada mevcut adresi bulunmadığı için tebligat
çıkartılamamıştır.
7201 sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMİ
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE,
İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, ilana ait gazetenin
mahkememize gönderilmesine,
İlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleştikten sonra sanıktan tahsiline,
İlan olunur.
632
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Elazığ 4. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2009/3
Elazığ Kapatılan (1. Sulh Ceza Mahkemesinden)
Resmi Belgelinin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçundan sanık Şefik Sahil
hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Yapılan yargılama sonucunda;
1 - Afganistan uyruklu Şefik SAHİL hakkında atılı suçtan cezalandırılması için
mahkememize kamu davası açılmış ise de; atılı suçun 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40/1
maddesinde düzenlenen “Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak” kabahatini oluşturduğu dikkate
alınarak bu madde gereğince sanığın 62,00 TL İDARİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
2 - Hükmolunan idari para cezasının kanun yoluna başvurmadan önce ödenmesi halinde
5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 17/6 maddesi gereğince idari para cezasının 3/4'nün tahsil
edilmesine, peşin ödemenin ilgilinin karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını
etkilemeyeceğine,
3 - Yargılama gideri olarak tercüme işlemlerinden başka herhangi bir yargılama gideri
yapılmadığından tercüme işlemi için yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Karar verilmiş olup, gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği
anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK.
291. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde Mahkememize bir dilekçe vermek yada
Zabıt katibine beyanda bulunmak veya bulunduğu yer Adli Makamları aracılığı ile Elazığ Nöbetçi
Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz edilmediği takdirde hükmün
KESİNLEŞMİŞ SAYILACAĞI ilanen tebliğ olunur.
319
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Esas No : 2008/6
Elazığ Kapatılan (1. Sulh Ceza Mahkemesinden)
Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak suçundan sanık Mohammad
Reza Khazaeı hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Yapılan yargılama sonucunda;
1 - İran uyruklu Sanık MOHAMMAD REZA KHAZAEI'nın üzerine atılı bulunan
“Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” suçunu işlediği sabit olmakla
eylemine uyan TCK'nın 191/2 maddesi uyarınca TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
TEDBİRİ UYGULANMASINA,
Sanığa Rehberlik edecek uzman görevlendirilmesine, görevlendirilen uzman tarafından
sanığa güvenlik tedbirinin uygulanma süresince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin
kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgi verilmesine, sanığa sorumluluk bilincinin
gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunulmasına ve yol gösterilmesine,
Görevlendirilecek uzman tarafından kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık
sürelerle rapor düzenlenerek mahkememize sunulmasına,
Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine tedavinin sona erdiği tarihten
itibaren de 1 YIL SÜRE İLE DEVAM OLUNMASINA,
Tedavi ve Denetimli Serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranılmaması halinde
TCK'nın 191/5 maddesi uyarınca dosyanın yeniden ele alınmasına, (ihtarat yapılamadı.)
2 - ATK Malatya Şube müdürlüğünde şahit numune olarak tutulan uyuşturucunun TCK
54/4.maddesi uyarınca MÜSADERESİNE, emanete iade yapılmadığından emanet numarası
hakkında karar verilmesine yer olmadığına,
3 - Yargılamagideri olarak yapılan ATK rapor ücreti 51,00 TL, 5 adet posta gideri 5,50 TL,
tercüme ücreti 160,00 TL ve 25,00 TL olmak üzere toplam 241,50 TL'nin sanıktan tahsili ile
hazineye gelir kaydına,
Karar verilmiş olup, gerekçeli kararın sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği
anlaşılmış olmakla 7201 sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar
verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK.
291. maddesi gereğince takip edilen 7 gün içerisinde Mahkememize bir dilekçe vermek yada
Zabıt katibine beyanda bulunmak veya bulunduğu yer Adli Makamları aracılığı ile Elazığ Nöbetçi
Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, itiraz edilmediği takdirde hükmün
KESİNLEŞMİŞ SAYILACAĞI ilanen tebliğ olunur.
320
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi, 20K-1C pafta, 1708 ada, 1 parsel
nolu 9.700,00- m2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile 04.03.2015 tarihinde
Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00’da
Encümen huzurunda ¨ 6.200.000,00 - muhammen bedel ve ¨ 186.000,00- geçici ihale teminatı ile
satılacaktır.
2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde
bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde
görülebilir.
Çetinkaya Mahallesi, 20K-1C pafta, 1708 ada, 1 parsel nolu 9.700,00-m2 alana sahip arsa
vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu
kapalı zarf içinde son müracaat günü olan 04.03.2015 tarihi saat 14:00’e kadar Mali Hizmetler
Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir.
Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.'den istisnadır. İhale ile
ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır.
3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için;
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ)
1- Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
2- Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden)
3- İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli)
4- Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden)
5- Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak
edenin Noterden onaylı imza sirküsü
6 - Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz
olacak.)
Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)
İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)
1- Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.)
2- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
3- Ticaret Sicil Belgesi
4- Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü
5- Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak
edenin Noterden onaylı imza sirküsü
6- Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.)
7- Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu (¨ 50,00-)
- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına
ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında
T.R.T saat ayarı esastır.
İlan olunur.
971/1-1
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FABRİKAMIZ İHTİYACI “8.000 ADET GP FİLTRESİ SÜZGEÇ TELİNİN ÖRÜLÜP
NİKELAJ KAPLANMASI İŞİ” AÇIK İHALE USULÜ İLE SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/15337
1 - İdarenin
a) Adresi
: T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası Sivrihisar Cad.
No: 195/C ESKİŞEHİR
b) Telefon numarası
: 0 222 230 27 39 (10 Hat) Dahili 1476 - 1478
c) Faks numarası
: 0 222 230 59 15
ç) Elektronik posta adresi (varsa) : eskisehirmakina@turkseker.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 8.000 GP FİLTRESİ SÜZGEÇ TELİNİN ÖRÜLÜP
NİKELAJ KAPLANMASI İŞİ (FİL/004 Nolu Teknik
Şartnameye Göre )
b) Teslim Yeri
: Eskişehir Makina Fabrikası Malzeme Ambarı
c) Teslim tarihi
: Firmayla Sözleşme imzalandıktan sonra, her ay 3.000
Adet partiler halinde teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Eskişehir Makina Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 09.03.2015- Pazartesi – Saat: 14:00
c) İhale Usulü
: Açık İhale Usulü
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirilmesinde
uygulanacak kriterler:
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık ihale Usulü
ile ihaleye çıkarılmış olup, İhaleye katılabilmek için istenen belgeler İdari şartnamemizin 7.ve
8.maddelerinde belirtilmiştir.
5 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Eskişehir Makine Fabrikası-Sivrihisar Caddesi No:195/CEskişehir adresinde görülebilir ve 75.-TL. (Yetmiş beş Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin
edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. İhale
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı dahil 75.- Türk Lirası doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANK. –
Y.EMRE ŞB. Kurumsal– TR67 0001 0008 8737 7119 5864 51– HALKBANK – ESKİŞEHİR
ŞB. – TR89 0001 2009 3480 0013 0000 03 – VAKIFBANK – YUNUSEMRE ŞB.- TR47 0001
5001 5800 7295 8693 25 – T.İŞ BANKASI – ESKİŞEHİR ŞB. – TR62 0006 4000 0014 4000
0163 61 – AKBANK - ESKİŞEHİR ŞB. – TR75 0004 6000 2688 8000 2810 21 – ŞEKERBANKTAŞBAŞI ŞB. - TR 42 0005 9019 1013 0191 0058 73- no’lu hesaplarından birine yatırmak
zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin
ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.
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6 - Teklifler, 09.03.2015- Pazartesi günü saat 14:00’e kadar T.Ş.F.A.Ş.ESKİŞEHİR
MAKİNA FABRİKASI Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, PTT, Kargo vb. vasıtasıyla da
gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların
miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyatlı sözleşme
düzenlenecektir. Bu ihalede, kısmı teklif verilemez.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırk beş) takvim
günü olmalıdır.
10 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi olmayıp, İhale T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakla veya
kısmen yapmakta serbesttir.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
1215/1-1

—— • ——

DIŞ KOLİ ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
RİZE
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan 16.600.000 adet muhtelif türde Kendinden Yapışkanlı Dış
Koli Etiketi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale Yönetmeliğimizin 9 uncu
maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi
Başkanlığı/RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.03.2015 günü saat 14.00'e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00'de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3'ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
1108/1-1
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DİNLENME TESİSLERİ KİRAYA VERİLECEKTİR
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İlimiz, Yeşilhisar İlçesi, İçmece Mahallesinde bulunan Dinlenme Tesisleri, her türlü
giderleri (vergi, resim, harç, sözleşme giderleri, inşaat yapım giderleri vs.) ihale alıcısına ait
olmak üzere, Yeşilhisar Belediyesi tarafından belirlenmiş Mimari Projesi ve İnşaat Teknik
Şartnamesi doğrultusunda, kira karşılığı Yap-İşlet-Devret kapsamında yapılan protokol gereği
Belediyemizce, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi gereğince "Kapalı Teklif Usulü
İhale" ile 10 yıllığına kiraya verilecektir.
1 - İhale 11/03/2015 Çarşamba günü saat 15.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda
yapılacaktır.
2 - İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda
istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:
a - 2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu
b - Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri
veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen
teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri
nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekâbül eden satış
değerleri esas alınır)
c - Gerçek kişilerde Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim yeri ve diğer adres belgesi,
tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
d - Noter tasdikli imza sirküleri.
e - Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun
ibraz edilmesi.
f - 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı
taahhütname.
3 - Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı
Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.
4 - Son müracaat tarihi 11/03/2015 Çarşamba günü saat 11.00'e kadar olup, müracaatlar
Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube
Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
KDV Hariç
Geçici
CİNSİ
Muhammen Bedeli
Teminat
Yeşilhisar İlçesi, İçmece Mahallesinde bulunan
6.850.000,-TL
205.500,00-TL
Dinlenme Tesisleri

—— • ——

1253/1-1

KAN ALMA KABİNİ SATIN ALINACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden:
1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan “Kan Alma Kabini” alımı, idari ve teknik şartname
hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yapılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No: 1
06790 Etimesgut/ANKARA”
adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmalar tekliflerini en geç 12.03.2015 günü saat 10.00’a kadar Kan Hizmetleri Genel
Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş
olmaları gerekmektedir.
6 - İhale zarfları 12.03.2015 günü saat 14.30’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir.
1359/1-1
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18.000 KG BERGAMOT AROMASI SATIN ALINACAKTIR
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Rize
1 - Teşekkülümüzün ihtiyacı 18.000 Kg Bergamot Aroması %20 artar-azalır opsiyonlu
olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile
satın alınacaktır.
2 - Bu işe ait şartnameler, 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir.
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 13.03.2015 günü saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları
aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.
4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul
edilmez.
5 - İhale alternatif tekliflere açıktır.
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40
gün olmalıdır.
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak
sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma
ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta
serbesttir.
1381/1-1

—— • ——

LOKOMOTİF KAPORTA BAKIM ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2015/16081
1 - İdarenin
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 /ESKİŞEHİR
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60 - 225 72 72
2 - İhale konusu işin niteliği,
türü ve miktarı
: 6 adet DH 7000-9500 tipi lokomotiflerin kaporta bakım
onarımı ile yıkama, kumlama ve boya işleri; teknik
şartnameye göre yaptırılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 04/03/2015 - Saat 14:00
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına
04/03/2015 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı
adresten 50,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.
7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
1254/1-1
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4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇLAR SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 1.770,00 TL. ile en çok 60.180,00 TL. arasında değişen;
23/02/2015 günü saat 16:00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 180,00 TL., en
çok 6.020,00 TL. arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 47 adet araç; Açık Artırma suretiyle, Van
Tasfiye İşletme Müdürlüğü Özalp Yolu Üzeri TCDD Yanı Gümrük Kompleksi / Van adresindeki
ihale salonunda 24/02/2015 tarihinde saat 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araçlar ve
söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr internet adresimiz ile (0432) 223 40 26
Faks : (0432) 215 10 82 - 1173 numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Van
Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
1331/1-1
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5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU VE 4458 SAYILI GÜMRÜK
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 238,00 TL ile en çok 450.000,00 TL arasında değişen;
23/02/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 24,00 TL, en
çok 45.000,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen eşya satışlarında, Porselen bardak,
tirbuşon, kayış numunesi, ampul, entegre, elbise askısı, plastikten aksam, metal vida, ucu soketli
kablo, metal aksam, transformatör bobini, metalden süs eşyası, güneş enerjisi için panel cam,
metal pim, gözlük çerçevesi, soketli kablo, metal aksam, işlenmemiş elektronik kart, switch,
rulman, buji, tahta raf çıtası, boru, reklam stantı, tekstil aksesuarı, flash bellek, cam şişe, mıknatıs,
metal düğme, anahtarlık, dağcılık ekipmanı, plastikten kalıp, soketli kablo, şerit metre, hoparlör,
metal çubuk, güç kaynağı, şişe için tıpa, pencere kiliti, dokunmatik çubuk, dikiş makinesi iğnesi,
elektronik aksam, kilit göbeği, led diyod, reflektör filmi, cam parfüm şişesi, metal kap, motor
egzosu, elektrik motoru, sensör, güneş enerjisi sistemi modülü, rem, ampul, ucu soketli ara kablo,
triger kayışı, rot başı, süs taşı, menteşe, kablo toplayıcı cırt bant, ampul duyu, led ürün, boş valiz,
yarı kıymetli taş, sentetik taş, sentetik iyi işlenmiş taş, hurda gümüş, işlenmiş gümüş, toprak ve
sıvı gübre, mermer, cep telefon ekranı, flash bellek, cep telefon kasası, cep telefon aksamı, tablet,
cep telefonu, cep telefon kulaklığı, cep telefon bataryası, kumaş, netbok, tv aparatı, elektronik
kitap, usb kablo, araba şarj aleti, mp3 player, kol saati, saat kordonu, mobilya, plastik çanta,
kimyasal madde, daire içi telefon dağıtma kutusu, çelik çubuk, slikon, rubik, yük kaldırıcı, giyim
aksesuarı, yapay saç, dalgıç pompası, bidon, hortum, ekran koruyucu film, oyun konsolu, dizüstü
bilgisayar, fotoğraf makinesi, yön bulucu, istikamet yön bulucu, deniz seyrüsefer, far düğmesi, far
beyni, ayna beyni, elektronik beyin, merkezi kilit beyni, motor beyni, v.b. 35 (otuz beş) grup eşya
açık artırma suretiyle Dudullu Caddesi İETT Anadolu Garajı Yanı Ataşehir/İSTANBUL
adresindeki ihale salonunda 24/02/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan
eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile
(0) (216) 364 36 80/81/109-187 numaralı telefondan ulaşılabilir
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10 TL. bedel karşılığı
Erenköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
1329/1-1
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ÇELİK KORDLU KONVEYÖR BANTLARI İLE HER MAKARA BANT İÇİN ÜCRETSİZ
OLARAK VERİLECEK OLAN 2 SET EKLEM MALZEMESİNİN İMALİ VE
TESLİMİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğünden:
Cinsi, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen çelik kordlu konveyör bantları ile her
makara bant için ücretsiz olarak, verilecek olan 2 set eklem malzemesinin imali ve teslimi İşi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3-g maddesi gereğince EÜAŞ İhale ve Satınalma
Yönetmeliği hususları doğrultusunda açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/12524
1 - İdarenin
a) Adresi
: Karıncalı Mahallesi Orhaneli/BURSA
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0224 831 73 47-48-49 Faks: 0.224. 831 73 46
c) Elektronik posta adresi
: orhaneli@euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: www.euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Cinsi, miktarları ve teknik özellikleri belirtilen
çelik kordlu konveyör bantları ile her makara bant
için ücretsiz olarak verilecek olan 2 set eklem
malzemesinin imali ve teslimi işi - 2.000 MetreMal alımı
b) Teslim [yeri]
: EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme
Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim [tarihi]
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren; 90
(doksan) takvim gününde çelik kordlu konveyör
bantlar Orhaneli Termik Santrali İşletme
Müdürlüğü ambarına, hafta içi mesai saatleri
içerisinde teslim edilecektir. Tüm nakliye
masrafları yükleniciye aittir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Satın
alma ve İhale Komisyonu Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 25.02.2015 Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
1 - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2 - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası
belgesi,
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, İlk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda
alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.4. Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat
mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe
Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
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4.1.6. Şartnamenin 7.2 ve 7.3 üncü maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal Alımı
ihaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
4.1.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.9. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler: İstekliler, aşağıdaki maddede istenilen belgeleri tam ve eksiksiz olarak teklif ekinde
vereceklerdir.
4.3.1. İstekli firmalar teklif verdikleri bantlarla ilgili olarak teknik şartname ekinde verilen
formda belirtilen tüm teknik değerleri eksiksiz olarak dolduracak ve teklif ekinde vereceklerdir.
Teklif edilen teknik değerler incelenerek bantların uygunluğuna karar verilecektir.
4.3.2. İhaleye katılan firmalar, son 5 yıl içerisinde teklif bedelinin en az % 30' u kadar tek
sözleşmeye ilişkin kesin kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu alım veya benzer işlere ait iş
deneyim belgelerini vereceklerdir.
Benzer İş: Her türlü Çelik kordlu veya Tekstil kordlu bantların imalatını veya satışını
yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - Bu ihaleye şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 (Elli Türk Lirası) karşılığı
EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme Müdürlüğü Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı
almak isteyenler, posta masrafı hariç 50,00 (Elli Türk Lirası) doküman bedelini EÜAŞ
ORHANELİ TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ
VEZNESİ VEYA HALKBANKASI ORHANELİ ŞUBESİ NEZDİNDEKİ TR52 0001 2009 2870
0013 0000 04 IBAN NO.LU MÜDÜRİYET HESABINA yatırmak zorundadır. Posta yoluyla
ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale
dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer
alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek
zorundadır.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Orhaneli Termik Santrali İşletme
Müdürlüğü Muhaberat Servisi Orhaneli BURSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede Kısmi teklif verilemez.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
1252/1-1
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MUHTELİF GAZ SATIN ALINACAKTIR
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:
Muhtelif Gaz Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/16042
1 - İdarenin
a) Adresi
: Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139
06800 Çankaya/Ankara
b) Telefon ve faks numarası
: 0312 201 20 53 - 0312 285 42 70
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa):
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Muhtelif Gaz Alımı,
1 - Likit Argon ………………. 35.000 Kg
2 - Yüksek Saflıkta Argon…..
1.000 m3
3 - Metan-Argon……………..
100 m3
4 - Asetilen…………………..
150 Kg
5 - Azot (Gaz)………………..
1.500 m3
6 - Yüksek Saflıkta Helyum…
150 m3
7 - Sıvı Azot………………….
1.000 Kg
8 - Yüksek Saflıkta Oksijen…
150 m3
9 - Oksijen…………………….
2.000 m3
10 - Kuru Hava…………………
100 m3
b) Teslim yeri/yerleri
: MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve
Teknolojisi Dairesi Başkanlığına bağlı muhtelif
birimler.
c) Teslim tarihi/tarihleri
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdare
tarafından Yüklenicinin kendisine veya tebligat
için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama
talimatının tebliğinden itibaren 01.03.2016
tarihine kadar ilgili birimlerin ihtiyacına göre
peyder pey teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı
Salonu
b) Tarihi ve saati
: 02/03/2015 - 10.30
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
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Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif
mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ilgili Mali
Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
İdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter ön görülmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman
İstekliler teklif ettikleri malların teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğunu
teyit etmek amacıyla, teknik bilgilerin yer aldığı bilgi, belge ile teknik şartnamenin her bir
maddesine ayrı ayrı yazılı olarak cevap verecek olup; teklif ekleri kapsamında sunacaklardır.
İş ortaklığında teklif edilen mala ilişkin imalatçı belge veya belgelerin ortaklardan biri
tarafından sunulması yeterlidir.
4.3.2. Kalite ve standart ile ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler
İsteklilerin;
a) TSE Yeterlilik Belgesine ve ISO 9001:2010 Kalite Yönetim Belgesine,
b) Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Basınçlı Gaz Tüpleri Periyodik
Muayene, Deney, Bakım ve Tamiri için Yeterlilik Belgelerine;
c) İsteklinin Üretilen tüplerin Avrupa Birliği 1999 36 EG ve ADR/RID regülasyonuna
uygunluğunu belgeleyen ve markalayan, AB içinde serbest dolaşım ve kullanılabilmesini
sağlayan Pi markasına sahip olması gerekmektedir.
İstekliler söz konusu malların uluslararası uygunluğunu gösteren ve Teknik Şartnamede
belirtilen TSE Yeterlilik Belgesi ve ISO 9001:2010 Kalite Yönetim Belgelerinden en az birini
teklif eklerinde sunacaklardır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu İhale
Kurumu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kaleminikalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine %15 (yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karşılığı aynı
adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü
205 nolu oda) satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı
Kanunlara tabi değildir.
1244/1-1
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR
TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden:
Müessesemiz ihtiyacı olan Hizmet Alımı ihalesi aşağıda belirtilen tarih ve saatte
yapılacaktır.
İdarenin Adresi

: E.L.İ. Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cd. No:111 45500
Soma/MANİSA

a) Telefon ve faks numarası : (236) 613 23 26 (4 hat) Fax: 612 20 13 - 613 20 13
b) Elektronik posta adresi

: elisatinalma@eli.gov.tr

2 - İhale konusu hizmetin a)-

Niteliği - Türü - Miktarı
1740
1

saat

bir

adet

Dosya

İhale Tarihi

İşin

K.İ.K. No

No

ve Saati

Süresi

04/03/2015

365

2015/16880

2015-320
Saat:14:00

gün

lastik

tekerlekli yükleyici kiralama ve
çalıştırma işi

b) Yapılacağı yer

: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Soma/Manisa

c) İşin süresi

: İhale süresi takvim günü olup, yukarıda belirtilmiştir.

d) - İhale usulü

: Açık ihale

3 - İhalenin Yapılacağı yer

: ELİ Müessesesi Müdürlüğü Komisyon odası Soma/Manisa

4 - İhale dokümanı; ELİ Müessesesi Müdürlüğü Atatürk Cad. No: 111 45500 Soma/Manisa
adresinde görülebilir ve 100,00 TL bedelle aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
5 - Teklifler, 2. maddelerde belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Ege Linyitleri İşletmesi
Müessesesi Müdürlüğü Genel Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat
vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 gündür.
8 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 (g) maddesi kapsamında olup, (ceza ve
yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden Kanunlara
tabi değildir.
9 - Web Sitemiz : www.eli.gov.tr.

1275/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/585 Esas, 1998/82 Karar sayılı dosyanın
zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosya Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair
Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince
işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
1333/1-1

—————

Bolvadin Sulh Hukuk Mahkemesinin 1990/197 Esas, 1990/180 Karar sayılı dosyasının
sehven imha edildiği anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan
Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak
Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun
hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
1332/1-1

—— • ——

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlük Makamının 04.02.2015 tarih ve 3214 sayılı Olur’u ile; 4708 Sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği gereği;
Tekno Test Beton Çelik Analiz Laboratuvar Ltd. Şti.’nin Uzunmustafa Mah. Tekniker
Sokak No:2 DÜZCE adresinde bulunan yapı malzemesi laboratuvarının, Düzce İl Yapı Denetim
Komisyonunun (İYDK) 07.01.2015 tarih ve 81-2015-001 sayılı kararı ile; Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliği Eki Laboratuvar İzni Onay Talimatı 13.2 maddesine göre 280 nolu
“Laboratuvar İzin Belgesi”nin iptali ve kullanma hakkı veren sözleşme tek taraflı olarak fesih
edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
1349/1-1

—— • ——

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı, İstanbul Anadolu 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin
26/01/2015 tarihinde kesinleşen, 13/11/2014 tarih ve E: 2014/152, K: 2014/569 sayılı kararına
istinaden dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. Maddesi gereğince ilan olunur.
1357/1-1

—————

Temel Hizmetler Eğitim Turizm Sağlık ve Çevresel Değerler Vakfı İstanbul 17. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 14/05/2014 tarihinde kesinleşen, 19/12/2013 tarih ve E: 2002/478, K:
2013/677 sayılı kararı gereği dağılmıştır.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
1358/1-1

—— • ——

Ankara Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğünden:
Sayın Nurdoğan ŞENKUL
(TC No: 34430323170)
Müdürlüğümüzün 02/12/2014 tarihli ve 6624798 barkod numaralı yazısı ile “Mevzuatla
verilen diğer görevleri yapmamak” fiiline karşılık gelen 5 (Beş) ihtar puanı ile tecziye edildiniz.
Tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurabileceğiniz ilanen duyurulur.
1361/1-1
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Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden:
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
27.03.2014 tarih ve 61261 sayılı Oluru ile Kamulaştırılması uygun görülen Ankara İli, Altındağ
İlçesi, Bedesten Mahallesinde bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Müştemilatının
oturduğu alana İlişkin 671 ada, 51, 80, 100 no.lu parsellerde kayıtlı taşınmazların kamulaştırma
işlemleri (2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca) yürütülmektedir.
Taşınmaz malların idare tarafından satın alınarak Kamulaştırılması amacı ile ilanda adı
geçen taşınmaz maliklerinin veya kanuni mirasçılarının 15 iş günü içerisinde Ankara İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği aksi takdirde 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasası’nın
10. Maddesince işlem yapılacağı ilan olunur.
Kamulaştırmaya konu taşınmazın bulunduğu yer; Ankara, Altındağ İlçesi, Bedesten
Mahallesi (Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Müştemilatının oturduğu alan)
MEVKİİ:
Ada No

: 671

Parsel No

: 51,80 ve 100

Yüz Ölçümü : 27 m2
MALİKLERİN ADI VE SOYADI:
671 Ada/51 No.lu Parsel
Mehmet GÜRBÜZ Ahmet Oğlu
Celal GÜRBÜZ

Mehmet Oğlu

Şayeste ERKUL

Mehmet Kızı

İhsan ALEMDAR

Ahmet Oğlu

671 Ada / 80 No.lu Parsel
Hıfzı ÇADIRCI
Ahmet ÇADIRCI
Nazım AKCAN
Azime YALIM
671 Ada / 100 No.lu Parsel
Mustafa KAZIM
Beşe İBRAHİM
KAMULAŞTIRMA YAPAN İDARENİN:
Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Anafartalar Caddesi Eski Adliye Sarayı No: 65 Ulus / ANKARA
TEL: 310 87 87 /356

1360/1-1
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Türk Patent Enstitüsü Başkanlığından:
555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GEREĞİ
COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TESCİL TALEBİ İLANI
Aşağıda; başvuru tarihi, başvuru numarası, başvuru sahibi, çeşidi ve teknik özellikleri
belirtilen coğrafi işaret tescil başvurusu, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname kapsamında ilgililerin “Başvurunun Resmi Gazete'de ilan
tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili herkes 3, 5, 7 ve 8 nci maddelerdeki hükümlere uygunluk
açısından tescil talebinin geçersizliğine ilişkin Enstitü nezdinde itirazlarda bulunur.” hükmüne
amir olan Kararnamenin 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasına uygun olarak ilan edilmektedir.
Tescil edilecek coğrafi işaretler yine aynı Kararname’nin 20 nci maddesi gereğince;
başkalarının aynı ürünleri üretimlerinin teknik özelliklerine uygunluğunun kontrolleri; aşağıda
belirtilen komisyon tarafından hem üretim aşamasında hem de pazarlama aşamasında sürekli
yapılacaktır.
COĞRAFİ İŞARET
Başvuru Tarihi
: 14.05.2012
Başvuru No
: C2012/072
Başvuru Sahibi
: T.C. Samsun Büyükşehir Belediyesi
Başvuru Sahibinin Adresi
: Pazar Mahallesi, Necipbey Caddesi, No:35,
SAMSUN
Coğrafi İşaretin Adı
: Bafra Zembili
Ürünün Adı
: Zembil
Coğrafi İşaretin Türü
: Mahreç İşareti
Coğrafi Sınırı
: Türkiye
Coğrafi İşaretinin Kaynaklandığı Alan : Bafra
Kullanım Biçimi
: Markalama
Ürünün Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri:
Bafra Zembili; Kızılırmak Deltasında biten ince uzun yapraklarının kenarları keskin, ucu
diken gibi, koyu renkli bir çeşit çayır otu olan kındıra ile mısır somağını dış etkilerden koruyan
mısır yeleğinin birlikte örülmesi ile oluşan taşıma ve çeşitli amaçlarla kullanılan bir çeşit eşyadır.
Bafra Zembili’nin hammaddesinin yetiştiği bölge yılın her mevsimi yağış alan bir iklime
sahiptir. İklimsel özelliği nedeniyle göllerinde sazlık alan oldukça fazladır. Bu sazlık alanlarda
yetişen Türkiye’nin de nadir bölgelerinde az miktarda bulunan kındıra otunun en fazla olduğu
alan Bafra Ovası Kızılırmak Deltasıdır. Kındıra zembil üretiminin en önemli hammaddesidir.
Zembil yapımında burularak ip halinde kullanılır. Diğer hammaddesi olan kurutulmuş mısır
yeleği ise bölgede oldukça yaygın yetiştirilen mısır bitkisinin dış yüzeyidir. Mısır yeleği
kurutularak zembil örmede hammadde haline dönüştürülür. Bafra bölgesinde zembil örme
sanatının Bafra’ya özgü bir sanat haline gelmesinin nedeni; zembil için gerekli olan kındıra
otunun ve mısırın bir arada yetiştiği tek bölge olmasıdır.
Bafra zembilinin dokusu kullanılan kındıra otunun hasıra nazaran oldukça ince
olmasından dolayı hasır zembillerin dokusundan çok daha incedir.
Üretim Metodu:
Üretimde Kullanılan Bitkisel Malzemeler:
Kındıra Otu: Kındıra otu Kızılırmak Deltası’nda göl ve su kanalları içinde doğal ortamda
kendi kendine yetişen 1-1,5 m. boylarına uzanabilen sazgiller grubundan bir bitkidir. Yetişme ve
büyüme zamanı bahar aylarına denk gelmektedir. Mayıs ve Haziran aylarında göl ve sulak
alanlarda büyümesini tamamlayan kındıra otu orakla biçilerek yaz güneşi altında açık alanda
sulak alanın kenarındaki kumun üzerine serilerek kurutulur. Kurutma işlemi 1 aylık zaman dilimi
içinde güneşli gün sayısına denk gelecek şekilde tamamlanır. Kındıra Otu kurutma işlemi
tamamlandıktan sonra ince uzun sert sararmış ot haline gelir ve rutubetsiz kuru bir kapalı alanda
üretim zamanı gelinceye kadar saklanır. Bekletilmesinin nedeni üretimde kullanılan Bafra
Zembili’nin tamamlayıcı hammaddesi olan mısır koçanının olgunlaşması ve hasat zamanının
beklenmesidir. Kuruyan kındıra otunun kalın yerleri (kök kısmı) kesilerek atılır. İnce uç kısımları
seçilerek ayrılır. Ayrılan kındıra otu yere serilir. Serpiştirme ve püskürtme yöntemiyle suyla
ıslatılır. Otun fazla ıslatılmamasına ve yumuşamamasına dikkat edilir, biraz sert olmasına özen
gösterilir. Islatılarak yumuşatılmasının sebebi kuruyan kındıra otunun kenarlarının sert ve keskin
olması dolayısıyla ip haline getirme ve örme aşamalarında ellere zarar vermesini engellemektir.
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Yumuşatılan kındıra otlarından kalınlıklarına göre üç veya dört adet alınır. Bunlar iki elin
arasında eller birbirine sürtülüp yuvarlanır ve hem el arasında hem de kendi etrafında
döndürülerek birbirine sarılır, bükümlü ip haline getirilir. Kındıra otlarının boyları aynı değildir,
kök kısımları kalın ve uç kısımları incedir, bu nedenle ip yapma işlemi sırasında ipin inceldiği
yerde yeni kındıra otu eklenir, ihtiyaç kadar hazırlanır.
Mısır Koçanı: Tahıllar içerisinde güneş enerjisini en iyi kullanan ve birim alandan en
fazla kuru madde üreten mısır bitkisinin ekiminin en geç mayıs ayının ikinci haftası ortalarına
kadar bitirilmiş olması gerekir. Hasat ise Eylül ve Ekim aylarında yapılmaktadır. Üretimde mısır
koçanının üzerindeki mısır tanelerinin çevresini kaplayan ve koruyan yapraklar (mısır yeleği)
kullanılır. Mısır koçanı hasat zamanı gelince mısır kellesiyle birlikte koparılır ve mısırın dış
kabuk kısmı sıyrılarak alınır. Mısır koçanları dalında kurumamış yeşil haldeyken alınmaz, çünkü
bu durumda yapraklarının çabuk kopması ve dayanıksız olması sebebiyle kullanılamaz. Dalında
kuruyan mısır koçanlarının rengi yeşilden sarımtırak renge, dokusu sert hale dönüşür. Mısır
koçanı yapraklarının dış kısmı soyulduktan sonra yumuşak iç kısımdaki 4-5 yaprak üretim
aşamasında kullanılmak üzere ayıklanır, güneşli açık havada 1 hafta süreyle yere serilerek
kurutulur. Yapraklar kuruduktan sonra kirletilmeden ve ıslatılmadan kapalı rutubetsiz bir alanda
üretim aşamasına gelinceye kadar saklanır. Mısır koçanı yaprakları kurutulduktan sonra boyama
işlemine geçilir. Orta boy kazanda yaklaşık dört litre suya bir kg mor kabuklu soğan kabuğu atılır
ve rengi çıkana kadar kaynatılır. Soğan kabukları kazanın içinden alınarak boyalı su süzülür, bu
esnada mısır koçanı yaprakları sade suya sokulup ıslatılır, böylece yumuşaması sağlanır. Bu
işlemin yapılış amacı boyalı suyun emilimini kolaylaştırmaktır. Sonrasında yapraklar boyalı sıcak
suyun içine atılır. Burada yaklaşık bir saat kaynatılır. Su kaynamaya başlayınca içine bir çorba
kaşığı tuz atılır. Tuzun atılış amacı boyanın koçandan kolayca çıkmamasını sağlamaktır. Boyalı
suyun içinde kaynatılan mısır yaprakları kazanın içinde soğumaya bırakılır. Soğuyan yapraklar
süzülerek kazandan alınıp bir kaba konulur, sade suyla süzülür. Süzülen mısır koçanı yaprakları
açık havada büyük bir bezin üzerine serilerek kurutulur. Boyama işlemi kumaş boyası veya
geleneksel ve doğal kök boyasıyla da gerçekleştirilebilir.
Zembil Yapımı:
Orta boy bir Bafra zembili için gerekli malzemeler; 565 gr. temizlenmiş mısır koçanı, 105
gr. kındıra otu ve iğne vazifesi gören çelik teldir. Zembil, yere kurulan dikdörtgen şeklindeki
tezgâha, sazlardan veya mısır koçanı yapraklarından (mısır yeleğinden) hazırlanan çözgüler
arasından yine aynı malzeme ile hazırlanan atkıların bir alttan ve bir üstten geçirilmesiyle
(dokuyarak) olabildiği gibi, mısır kabuklarının doğrudan örülmesi ile de üretilebilmektedir. Mısır
yeleği ıslatılarak yumuşaması sağlandıktan sonra, yapraklar üç eşit parçaya bölünmekte ve kındıra
üzerine muntazam şekilde sarılmaktadır. Kındıra ipinin baş kısmından başlanarak iki-üç cm.
enindeki mısır koçanı yaprağı ipin çevresine muntazam bir şekilde kaplanarak sarılır. İpin ucu
(sarılan kısım) bükülür, tekrar yuvarlak halka haline gelecek şekilde kendi etrafında tekrar sarılır.
İğne vazifesi gören çelik tele takılan mısır yaprakları delikli kındıra kısmından geçirilerek sepet
sıkıştırılır. 8-10 cm. dolanan kındıra ipi içe bükülerek yuvarlak hale getirilir. Bu halkanın çevresi
düğümler halinde sarılır. Her halkanın arasından sarılan mısır koçanı yaprağı iğneyle geçirilerek
dolama işlemi sürdürülür. Bazen mısır koçanı yapraklarının inceliği değişebildiği için bazen aynı
bölgeye ikinci kez dolama işlemi uygulanır. İki düğüm arasına iki kez iğne batırılabilir. İpin
kalınlığı veya inceliğine göre bir metrede ortalama 135-150 düğüm atılır. Ortalama boyutta bir
Bafra zembili için toplam 2.470-2.500 adet ilmek atılır ve sepetin toplam ağırlığı 670-700 gr
civarıdır. Bununla birlikte zembilin boyutu ve tasarımı değişebilir. Zembil; çanta (okul, pazar v.b
amaçlı), sepet (çamaşır, ekmek, kispet taşıyıcı v.b), bebek puseti, şapka, süs objeleri ve hediyelik
eşya olarak kullanılmak için yöre halkı tarafından örülerek üretilmektedir.
Denetleme:
Bafra zembilinin denetim yapısını koordine eden Samsun Büyükşehir Belediyesi olup
denetleme komisyonu Samsun Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’ne bağlı Bafra Gıda,
Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Samsun Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma
Enstitüsü’nden oluşmaktadır.
Denetim komisyonu üretimde kullanılan hammaddenin orijinal olup olmadığını, aslına
uygun boyama tekniğine sadık kalınıp kalınmadığını şikayet halinde ve periyodik olarak
denetlenecektir.
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:
SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU
SINAV DUYURUSU
5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri
Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı ve 8 inci maddeleri ile “Orman Mühendisliği, Orman
Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu
Tüzüğü” nün 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre hazırlanıp, 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek
Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” esaslarına göre Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavları
yapılacaktır. Sınavlara aşağıdaki şartları taşıyan orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve
ağaç işleri endüstri mühendisi unvanlı serbest meslek mensupları ve/veya serbest meslek
mensupluğu hakkını kazanmış adaylar katılacaktır.
A) SINAVA GİRECEK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUBU ADAYLARINDA
ARANACAK ŞARTLAR VE SINAV BAŞVURU ESASLARI:
1 - Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi
yetiştiren lisans düzeyinde eğitim-öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun mühendis
veya yüksek mühendis unvanına sahip olmak.
2 - 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Kanunun 6 ncı maddesindeki serbest yeminli meslek
mensubu olacaklar için aranan genel ve özel şartlara sahip olmak.
3 - Halen kamu kurumlarında görevli olmamak. (Mes. Den. Kaz. ve Sın. Yön. Md. 51/2)
4 - Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak.
5 - Odaya borcu bulunmamak.
6 - Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesinde Serbest Yeminli Meslek
Mensubu olmasına engel sicil kaydı bulunmamak.
7 - Bu maddenin aşağıdaki bentlerinde belirtilen mesleki alanların biri veya bir kaçında,
sosyal güvenceli olarak toplam en az 10 (on) yıl süreli Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştığını
veya ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu
kurumlarında Serbest Meslek Mensubu hakkını kazandığını, hizmet cetveli ve/veya sosyal
güvenlik belgesi ile kanıtlayarak bu belgeleri duyuruda örneği ekli formu doldurup dilekçeye
ekleyerek Odaya teslim etmek.
Buna göre;
a) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında hizmet veren kamu
kurumlarında, Serbest Meslek Mensupluğu hakkını kazanmış olarak çalıştığı süreler; “Orman
Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin
51 inci maddesi esaslarına göre ve resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanacaktır.
b) Odaya kayıtlı oldukları tarihten itibaren Serbest Meslek Mensubu olarak çalıştıkları
süreler aşağıdaki şekillerde kanıtlanacaktır.
- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) önce çalışılan süreler; Odaya kayıt
olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest mühendis ve müşavir belgesi ile kendi nam ve
hesabına veya hizmet akdiyle Odaya tescilli bürolarda ve/veya şirketlerde sosyal güvenceli olarak
çalışılan süreler, resmi belgelere dayalı olarak kanıtlanması.
- 5531 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden (8/7/2006) sonra çalışılan süreler; Odaya kayıt
olunan tarihten itibaren başlamak şartıyla, serbest meslek mensupluğu ruhsat belgeli ve çalışanlar
listesinde kayıtlı olarak kendi nam ve hesabına kurduğu ormancılık veya orman ürünleri büroları
ile serbest ormancılık ve orman ürünleri şirketlerinde veya hizmet akdiyle aynı bürolarda veya
şirketlere sosyal güvenceli olarak çalışılan sürelerin Oda kayıtlarından belgelenmesi.
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c) Odaya kayıtlı olduğu tarihinden itibaren ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri
endüstrisi konularında iştigal eden gerçek ve/veya özel hukuk tüzel kişilerinde, sosyal güvenceli
olarak ve mesleki faaliyet konularına uygun işlerde mühendis olarak çalıştığının sosyal güvenlik
belgesi ile kanıtlanması.
8 - SYMM sınavına başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenerek 6 Mart 2015
tarihine kadar Odaya teslim edilecektir. Odaya teslim tarihi esas olup, teslimdeki gecikme dikkate
alınmayacaktır.
a) Serbest meslek mensupluğu yapmış ve/veya serbest meslek mensupluğu hakkını
kazanmış olarak en az 10 (on) yıl süreli çalışıldığını kanıtlayan belgelere dayalı Hizmet Cetveli
Formu ve form eki belgeler
b) Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil kaydı,
c) Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesi ve Vize cetveli fotokopisi
ç) Vesikalık fotoğraf (2 Adet)
9 - Oda Yönetim Kurulunca; sınavlara girmeye hak kazanacak adayların tespitine ilişkin
incelemeleri, sınav başvuru belgeleri üzerinden TEMDEM Kuruluna 10 Mart 2015 tarihine kadar
yaptırılacaktır.
10 - Oda Yönetim Kurulu, sınavlara girecek adayları 13 Mart 2015 tarihine kadar
belirleyecek ve Oda internet sayfası ile ilan tahtasında duyuracaktır. SYMM adayları, bu
tespitlere karşın 16 Mart 2015 tarihine kadar Odaya itiraz edebilirler. Oda, 19 Mart 2015 tarihine
kadar itirazları kesin sonuca bağlar.
11 - Sınav konularına ait giderler, 23 Mart 2015 tarihi mesai bitimine kadar Odaya
yatırılacaktır.
12 - Adaylara sınav giriş belgeleri, 27 Mart 2015 tarihi mesai bitimine kadar imza
karşılığı tebliğ edilecek veya başvuru formundaki adreslerine veya Odaya bildirilen adreslerine
iadeli taahhütlü mektup veya kargo ile gönderilecektir.
13 - Sınavlara, serbest yeminli meslek mensupluğu sınav giriş belgesiyle girilecek ve
yanlarında fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Oda üyeliği kimlik belgesi bulunacaktır.
B) SINAVLARA İLİŞKİN BİLGİLER:
1) Sınav günü: 11 Nisan 2015 Cumartesi günü her uzmanlık alanında en çok iki sınav
oturumu yapılacaktır.
2) Sınav başlama saati: 09.30
3) Sınav süresi: Her konu için sınav süresi 40 dakikadır. Bir oturumda Oda yönetim
kurulunca belirlenecek en çok dört konuda sınav yapılacaktır. Sınav oturumları arasında en az bir
saat süre olacaktır.
4) Sınav yeri ve adresi: Ankara, sınav giriş belgesinde belirtilen adres ve salonda
5) Sınavların şekli: Çoktan seçmeli yazılı test
6) Sınav soru sayısı: Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasındaki konularda
Orman Mühendisleri; ikinci fıkrasındaki konularda orman endüstri mühendisleri ve üçüncü
fıkrasındaki konularda ağaç işleri endüstri mühendisleri sınavlara girecekler ve her bir konuda 40
(Kırk) soru sorulacaktır.
7) Puan durumu: Her sınav konusu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her bir
sorunun değeri 2,5 (İki buçuk) puandır.
5531 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliğe göre, Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu
sınavlarına girmeye hak kazanan Orman Mühendisi, Orman Endüstri Mühendisi ve Ağaç İşleri
Endüstri Mühendislerine Yönetmeliğin 35’inci maddesi uyarınca ilânen duyurulur.
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Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1390/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1365/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1366/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
1367/1-1
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Ordu Üniversitesi Rektörlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)

2014/142663

2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı

3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

Yüksek Öğretim Kurumları T.C.
Ordu Üniversitesi İdari ve Mali
İşler Daire Başkanlığı

İl/İlçe

Altınordu/ORDU

Adresi

Cumhuriyet Yerleşkesi Rektörlük
Binası

Tel-Faks

0 452 234 7098 – 0 452 234 9302

Posta Kodu

52200

E-Mail

imid@odu.edu.tr

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

Kemal Bıçak Kitabevi Basım, Yayın,
Dağıtım, İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Adresi

Ufuk Üniversitesi Cad. No:18/13
Çukurambar Çankaya/ANKARA

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.

5440592582

Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası

Ankara Ticaret Odası

Ticaret/Esnaf Sicil
No.

243189

6. Yasaklama
Süresi

( )

Ay

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

(X)

c-2886 DİK

( )

d-Diğer Mevzuat

( )

Tüm İhalelerden

(X) Tüm İhalelerden

( )

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.
1371/1-1
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Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

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.
1378/1-1
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Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

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.
1379/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 20.01.2015 - 1363
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında
yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Çoban Deresi Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil
edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı
yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun
dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan Çoban Deresi
Yerleşiminde yer alan Neolitik dönem çakmaktaşı buluntuları dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000
ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tesciline;
Çoban Deresi Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
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
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
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 : 20.01.2015 - 118
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 20.01.2015 - 1360
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2013 yılında
yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Kasr Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa kapsamında
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı yazısı ve ekleri,
Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000
ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kasr
Yerleşiminde Roma dönemine ait kaya mezarı, çatı kiremitleri ve duvar izleri dikkate alınarak,
2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni
ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tesciline;
Kasr Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
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
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
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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Sayfa : 81

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015 - 120
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 22.01.2015 - 1387
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altıntepe mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013
yılında yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Mınzılıt Hileyil Yerleşiminin 2863 sayılı
Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil
edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı
yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun
dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Altıntepe mahallesi sınırları içerisinde bulunan Mınzılıt
Hileyil Yerleşiminde yer alan Geç Kalkolitik dönem çakmaktaşları, Erken Bizans dönemine ait
seramikler dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği
şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Mınzılıt Hileyil Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
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
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
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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Sayfa : 83

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 20.01.2015 - 1361
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Terzi mahallesi sınırları içerisinde bulunan 2013 yılında
yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Kuçe Çamçak Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil
edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı
yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun
dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Terzi mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kuçe Çamçak
Yerleşiminde yer alan çakmaktaşı buluntuları dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa kapsamında
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli
koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Kuçe Çamçak Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
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
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
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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Sayfa : 85

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015 - 119
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 21.01.2015 - 1371
ŞANLIURFA
Adıyaman ili, Merkez, Yenigüven Köyü, Şavi Mevkii sınırları içerisinde bulunan, Kaya
Mezarlarının 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi talebini içeren Adıyaman İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü’nün 21.11.2014/2476 sayılı yazısı ve ekleri, Kurul Müdürlüğü uzmanlarının
16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil
fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Adıyaman ili, Merkez, Yenigüven Köyü, Şavi Mevkii sınırları içerisinde bulunan
Yenigüven Nekropol Alanının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği
şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Yenigüven Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
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
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
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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Sayfa : 87

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 21.01.2015 - 119
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 21.01.2015 - 1370
ŞANLIURFA
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Camuşçu Köyü sınırları içerisinde bulunan, Kaya Mezarları ve
Mozaikli alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeni ile tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
18.11.2014/2457 sayılı yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Camuşçu Köyü sınırları içerisinde bulunan içme suyu boru
hattının farklı bir güzergahtan geçirilerek, ortaya çıkan mozaiğin bulunduğu alanda korunması
için gerekli tedbirlerin Adıyaman Müze Müdürlüğünce alınmasına,
Köy mezarlığı içerisinde bulunan kaya mezarlarının mozaikli alanla bütünsellik taşıması,
2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi,
koordinatlı alan içerisinde köy camisi bulunması ve sosyal yaşamın sürdürülmesi nedenleri ile
ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde II. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tesciline;
Camuşçu Geç Roma Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Yeni yapılaşmaya izin verilemez, mevcut yapılar kurulumuzdan izin almak koşulu ile
basit onarım ve tadilat yapılabilir.
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
7. Alan içerisinde bulunan mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir ancak yeni mezar
açılamaz.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Sayfa : 89

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 22.01.2015 - 120
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 22.01.2015 - 1384
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Sırataşlar (Vahna) Mahallesi, İlyas Mevkiinde bulunan, Kaya
Mezarlarının tescil edilmesi talebini içeren Sırataşlar Mahallesi Muhtarı Aziz ATEŞ’in
21.10.2014 tarihli dilekçesi, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu
okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Sırataşlar (Vahna) Mahallesi, İlyas Mevkiinde bulunan
Sırataşlar (Vahna) Nekropol Alanı’nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları
gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Sırataşlar (Vahna) Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
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
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
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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Sayfa : 91

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 20.01.2015 - 118
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 20.01.2015 - 1362
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan, 2013 yılında
yapılan yüzey araştırmasında tespit edilmiş olan, Selamet Yerleşiminin 2863 sayılı Yasa
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile tescil
edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 04.06.2014/109061 sayılı
yazısı ve ekleri, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 16.01.2015 tarihli raporu okundu. Konunun
dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi.
Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kösecik mahallesi sınırları içerisinde bulunan Selamet
Yerleşiminde yoğun bir şekilde yer alan çakmaktaşı buluntular dikkate alınarak, 2863 sayılı Yasa
kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000
ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
tesciline;
Selamet Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
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
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetler devam edebilir.
Ağaçlandırma yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
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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Sayfa : 93

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.02/20
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.01.2015-129
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 28.01.2015-4620
ADANA
Mersin İli, Erdemli ilçesi, Kızkalesi Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait, mahkeme
kararı uyarınca Kurulumuzun 27.02.2013 gün ve 1873 sayılı kararı ile III. derece arkeolojik sit
alanı içine alınan 131 ada, 1 parselin II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin yapıldığı,
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 31.07.2008 gün ve 4075 sayılı kararının
iptaline yönelik Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2012/551 Esasında açılan ve anılan mahkemenin
06.12.2012 gün ve 2012/1243 sayılı kararın Danıştay 14.Dairesinin 24.09.2014 gün ve
E:2013/1804, K:2014/7802 sayılı kararı ile Bakanlığımız lehine bozulduğuna yönelik, Kültür ve
Turizm Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 31.12.2014 gün ve 254772 sayılı yazısı okundu, eki ve
konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Mersin İli, Erdemli ilçesi, Kızkalesi Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete ait, mahkeme
kararı uyarınca Kurulumuzun 27.02.2013 gün ve 1873 sayılı kararı ile III. derece arkeolojik sit
alanı içine alınan 131 ada, 1 parselin II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin yapıldığı,
Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 31.07.2008 gün ve 4075 sayılı kararının
iptaline yönelik Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2012/551 Esasında açılan ve anılan mahkemenin
06.12.2012 gün ve 2012/1243 sayılı kararın Danıştay 14.Dairesinin 24.09.2014 gün ve
E:2013/1804, K:2014/7802 sayılı kararı ile Bakanlığımız lehine bozulduğunun anlaşıldığına, bu
bağlamda 131 ada, 1 parselin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 31.07.2008
gün ve 4075 sayılı kararı doğrultusunda 2. Derece arkeolojik sit alanı olarak tanımlanmasına karar
verildi.
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KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.08/80
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.01.2015-130
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 29.01.2015-4646
ADANA
Hatay İli, Yayladağı ilçesi, Ayışığı Mahallesi, 483, 485, 486, 487 ve 497 parsellerde
tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline ilişkin, Hatay Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğünün 22.12.2014 gün ve 4268 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarının
19.12.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonucunda;
Hatay İli, Yayladağı ilçesi, Ayışığı Mahallesi, 483, 485, 486, 487 ve 497 parsellerde
tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz
kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit
ekibince önerilen kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.02/264
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 131
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 30.01.2015 - 4656
ADANA
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Dutlupınar ve İmran Mahallesinde bulunan ve Adana Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen arkeolojik alanların tesciline ilişkin; Adana Valiliği İl
Kültür Turizm Müdürlüğünün 06.01.2015 gün yazısı ve eki Adana Müze Müdürlüğü
uzmanlarının 29.12.2014 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan
görüşmeler sonucunda;
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Dutlupınar ve İmran Mahallesinde bulunan ve Adana Müze
Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen tepe üstü yerleşim alanı ve arkeolojik alanın 2863 sayılı
yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından 1.
Derece arkeolojik sit alanı olarak tescilline, kararımız eki sit haritasında gösterilen arkeolojik sit
alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
01.14/315
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.2015 - 131
TOPLANTI YERİ
KARAR TARİHİ VE NO
: 30.01.2015 - 4664
ADANA
Adana ili, Yüreğir İlçesi, Esenler Mahallesi, 88 parselde tespit edilen sarnıcın taşınmaz
kültür varlığı olarak tesciline ilişkin, Adana Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün
11.11.2014 gün ve 4566 sayılı yazısı ve eki 03.11.2014 günlü rapor okundu ekleri ve konunun
işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Adana ili, Yüreğir İlçesi, Esenler Mahallesi, 88 parselde tespit edilen sarnıcın 2863 sayılı
yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı anlaşıldığından tesciline, kararımız eki
haritada gösterilen koruma alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi.
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İÇİNDEKİLER
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
6592 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sayfa
1

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARLARI
2014/7252 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
2015/7272 Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin
Ulaştırma Bakanlığınca Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip
Devri ile İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar
2015/7296 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve
1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
–– İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
–– Milli Eğitim Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın Vekâlet
Etmesine Dair Tezkere
–– Milli Savunma Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine
Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/14)
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/1)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ
— Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi
Hakkında Tebliğ (No: 2015/1)
–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr

