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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PERSONELİ GÖREVDE
YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 28/5/2014 tarihli ve 29013 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin
5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine “hemşire” ibaresinden sonra gelmek üzere
“, mütercim-tercüman” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 6 – (1) 5 inci maddede belirlenen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen şartları taşımak,
b) Kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadroları için yazılı ve sözlü sınavda,
diğer kadrolar için ise yazılı sınavda başarılı olmak.
(2) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) Kurul hizmetleri müdürü ve irtibat büro müdürü kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,
2) En az on yıl hizmeti bulunmak kaydıyla programcı, hemşire, teknisyen, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
b) Kurul hizmetleri müdür yardımcısı ve özel kalem müdür yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,
2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak kaydıyla programcı, hemşire, teknisyen, şoför ve
dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
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c) Yönetim hizmetleri uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,
2) En az beş yıl hizmeti bulunmak kaydıyla teknisyen, hemşire, şoför ve dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en az altı ay çalışmış olmak,
ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul ya da dengi okullardan mezun olmak,
2) Bilgisayar sistemleri yönetimi ile sistem çözümleme veya sistem programlama konularında sertifika sahibi olmak,
3) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
4) En az iki yıl hizmeti bulunmak kaydıyla dağıtıcı dışındaki Kurum kadrolarında en
az altı ay çalışmış olmak,
d) Yönetim görevlisi ve iletişim görevlisi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az iki yıl hizmeti bulunmak kaydıyla Kurumda şoför veya dağıtıcı kadrolarında
en az altı ay çalışmış olmak,
e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
3) En az iki yıl hizmeti bulunmak kaydıyla Kurumda dağıtıcı kadrosunda en az altı ay
çalışmış olmak,
f) Dağıtıcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi
eklenmiştir.
“d) Mütercim-tercüman kadrolarına atanacaklar için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık, mütercim-tercümanlık bölümlerinden veya yabancı dille ilgili diğer bölümlerden mezun olmak ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında
en az (B) düzeyinde başarılı olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “üç ay” ibaresi
“bir ay” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip bulunanların,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sınava alınacak personelden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “lisansüstü öğrenim hariç olmak
üzere” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
28/5/2014

29013

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
10/6/2014

29026
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA
VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 2, 12
ve 19 uncu maddelerinde yer alan “Osmangazi” ibareleri, “Eskişehir Osmangazi” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü
yürütür.

—— • ——
Kadir Has Üniversitesinden:
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ VE TOPLUM UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 6/3/2015 tarihli ve 29287 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kadir Has
Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitede tam gün çalışan öğretim
elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu üyelerinin
görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az üç kez toplanır ve Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kadir Has Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
6/3/2015

29287
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TEBLİĞLER
Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/9)
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Bilgi ve İşlemler
Kapsam ve yasal dayanak
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat
(mevzuat) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınan karara esas teşkil eden bilgi ve bulguları içermektedir.
Mevcut önlem ve soruşturma
MADDE 2 – (1) 13/2/2008 tarihli ve 26786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/9) ile başlatılan soruşturma
sonucunda, 18/4/2009 tarihli ve 27204 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/12) ile, 5603.14 Gümrük Tarife Pozisyonunda (GTP) yer alan Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “koagüle suni deri” ithalatına
1,9 ABD Doları/Kg dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.
(2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesinin
ikinci fıkrası hükmünce 29/6/2013 tarihli ve 28692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) ile önlemin 18/4/2014 tarihinde sona ereceği ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli
delillerle desteklenmiş bir başvuru ile bir NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.
(3) Bu çerçevede, şikâyetçi firma Depar Deri-Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından,
ÇHC menşeli ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping
ve zararın devamına veya yeniden meydana gelebilmesine yol açacağı iddiası ile başvuru yapılmış ve Doğuş Suni Deri Kösele Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Flokser Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.Ş. firmaları tarafından da başvuru desteklenmiştir. Yapılan başvuru üzerine, 18/4/2014 tarihli
ve 28976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin
Tebliğ (Tebliğ No: 2014/12) ile başlatılan NGGS, T.C. Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat
Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır. Söz konusu soruşturma süresince önlemler yürürlükte kalmaya devam etmiştir.
Yerli üretim dalı ve başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi
çerçevesinde başvuru sahibi Depar Deri-Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin başvuruyu yerli üretim dalı (YÜD) adına yapmış olduğu ve destekçi firmalarla birlikte başvuru sahibinin temsil
niteliğini haiz olduğu tespit edilmiş olup, soruşturma sırasında bu bulguyu değiştirecek bir bilgiye ulaşılmamıştır.
İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık
tarafından bilinen ÇHC’deki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve
ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen,
anılan ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.
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(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru
formlarına nereden erişileceği hususunda bilgi verilmiştir.
(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış
olup tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.
(4) YÜD soruşturma süresince Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.
(5) Kendilerine soru formu gönderilen 20 ithalatçı firmanın ikisinden cevap alınmıştır.
(6) ÇHC’de yerleşik 12 firmaya soru formu gönderilmiş; ancak, bu firmalardan cevap
alınmamıştır.
(7) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanmasının akabinde, soruşturma
sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren
nihai bildirim, ÇHC’nin Ankara’daki resmi temsilciliği ile soruşturma sırasında görüş bildiren
ithalatçılar ve YÜD’e iletilmiştir.
(8) Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan özetleri talep eden
bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.
(9) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin
ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.
Yerinde doğrulama soruşturması
MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde başvuru sahibi yerli üretici
Depar Deri-Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul’da bulunan üretim ve idari tesislerinde
yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.
Gözden geçirme dönemi
MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının değerlendirilmesine esas
teşkil etmek üzere 1/1/2011-31/12/2013 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün
Önlem konusu ürün ve benzer ürün
MADDE 7 – (1) Önlem konusu ürün, 5603.14 GTP altında yer alan koagüle suni derilerdir.
(2) Önleme konu olan koagüle, dokunmamış mensucatın üzerine poliüretan kaplanması
suretiyle elde edilen bir çeşit sentetik kumaş olup, suni deri üretiminde takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır.
(3) Aşınmaya dayanıklılık, hava geçirme, dikilebilme ve yapıştırılabilme özellikleri dolayısıyla koagüle ile üretilen suni deriler de bu özellikleri taşımaktadır. Görünüm ve yapı olarak
doğal deriye çok yakın özelliklere sahip olan suni deriler de ayakkabı sanayiinde ayakkabı sayası olarak, saraciye sektöründe çanta ve valiz imalinde, mobilya ve otomotiv sektörlerinde
döşeme malzemesi olarak çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bunun yanında, ince ve yumuşak koagülelerle imal edilen derilerin konfeksiyon sanayiinde kullanımı da giderek artmaktadır.
(4) Esas soruşturmada YÜD tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ürün arasında ürünlerin fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, müşteriler ve hitap ettikleri pazarlar açısından bir fark olmadığı ve bu çerçevede bahse konu ürünün soruşturma konusu ürünle benzer ürün olduğu belirlenmiştir. Bu soruşturmada ise söz konusu belirlemeleri
değiştirecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Sayfa : 6

RESMÎ GAZETE

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten
kalkması halinde dampingin devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimali incelenmiştir. Yönetmeliğin 41 inci maddesi çerçevesinde, soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.
Esas soruşturmada tespit edilen damping marjlarının büyüklüğü
MADDE 9 – (1) Mevcut önleme esas teşkil eden soruşturma esnasında tespit edilen
damping marjı, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarını
yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığından dikkate alınmıştır. Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjı CIF
ihraç fiyatının %141’i (spesifik olarak 4,00 ABD Doları/Kg) oranındadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali
Genel açıklamalar
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, YÜD’ün ekonomik göstergeleri ile önlem konusu ürünün genel ithalatı ve fiyatlarının gelişimi, soruşturma konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalat, pazar payı, fiyat baskısı ve kırılması gözden geçirme dönemi
için incelenmiştir.
(2) Önlem konusu ürünün genel ithalatı ve önleme konu ülkelerden yapılan ithalatının
incelenmesinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri kullanılmıştır. İthalat verileri incelenirken 2011- 2013 dönemi dikkate alınmıştır.
Genel ithalat
MADDE 11 – (1) 2011 yılında 12.012.165 Kg olan önleme konu ürünün genel ithalatı
2012 yılında 7.656.404 Kg, 2013 yılında ise 9.031.009 Kg seviyesinde gerçekleşmiştir.
(2) Bahse konu ürünün genel ithalatına değer olarak bakıldığında, genel ithalatın miktar
bazındaki eğilimine benzer şekilde 2011 ve 2012 yıllarında sırasıyla 53.025.545 ABD ve
37.619.948 ABD Doları şeklinde gerilediği, 2013 yılında ise %18 artarak 43.586.464 ABD
Dolarına ulaştığı gözlenmiştir.
(3) Genel ithalatın birim fiyatları ise 2011-2013 yılları itibariyle sırasıyla 4,41 ABD
Doları/Kg, 4,91 ABD Doları/Kg ve 4,83 ABD Doları/Kg tutarında gerçekleşmiştir.
Önleme konu ülkeden ithalat
MADDE 12 – (1) 2011-2013 döneminde ÇHC’den yapılan önlem konusu ürün ithalatı
miktar bazında 2011 yılında 3.534.717 Kg iken, 2012 yılında %82 oranında azalarak 626.761
Kg olarak gerçekleştiği gözlenmektedir. 2013 yılında ise ÇHC’den gerçekleştirilen ithalatın
miktarının 477.486 Kg’a düştüğü görülmektedir. Söz konusu dönemde önleme konu ülkeden
ithalatın değer bazında azalış trendinde olduğu görülmektedir.
(2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı, 2011 yılında 2,72 ABD Doları/Kg, 2012 yılında 3,29 ABD Doları/Kg ve 2013 yılında 4,78 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiştir.
(3) Soruşturma konusu ülkenin toplam koagüle suni deri ithalatından aldığı pay 20112013 döneminde %29,4’ten %5,3’e gerilerken, Türkiye koagüle suni deri tüketimindeki pazar
payı ise aynı dönemde %83 gerilemiştir.
(4) Önleme konu ürünün genel ithalat miktarı 2011-2013 yılları arasında %25 oranında
azalırken, önleme tabi ÇHC menşeli ithalatın aynı dönemde %86 oranında azaldığı belirlenmiştir.
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Diğer ülkelerden yapılan ithalat
MADDE 13 – (1) 2011–2013 döneminde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat incelendiğinde, 2011 yılında 8.477.448 Kg olan ithalat 2012 yılında 7.029.643 Kg, 2013 yılında ise
8.553.523 Kg’dır.
(2) Aynı dönemde ÇHC haricindeki ülkelerden söz konusu ürün çerçevesinde gerçekleştirilen ithalat değer bazında sırasıyla 43.412.421 ABD Doları, 35.559.754 ABD Doları ve
41.306.272 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, bahsi geçen ithalat değeri 2011
yılına göre 2012’de azalmış olup 2013 yılında tekrar artış göstermiş, ancak 2011 yılındaki değerin altında kalmıştır.
(3) Diğer ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı ise 2011–2013 döneminde sırasıyla
5,12 ABD Doları/Kg, 5,06 ABD Doları/Kg ve 4,83 ABD Doları/Kg olarak gerçekleşmiş olup,
düşüş eğiliminde olduğu gözlenmektedir.
(4) Diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı 2011 yılında %70,57 iken 2012 yılında
%91,81’e yükselmiş, 2013 yılında ise %94,71’e ulaşmıştır.
Yurt içi tüketim ve pazar payları
MADDE 14 – (1) Soruşturma konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için,
söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikayetçi ve destekleyici yerli üreticilerden temin edilen yurt içi satış miktarları
ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıldaki Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.
Önlem konusu ürünün Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde TÜİK verileri
kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2011-2013 dönemi için yapılmış olup, veriler 2011 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.
(2) Bu veriler çerçevesinde, Türkiye benzer mal tüketimi endeks değeri 2011 yılı için
100 olarak alındığında 2012 yılında 66’ya düşmüş, 2013 yılında ise 77’ye yükselmiştir.
(3) ÇHC’nin benzer mal tüketimi pazar payı endeksi 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında
18’e ve 2013 yılında 14’e gerilemiştir. ÇHC’nin pazar payı endeksi de benzer şekilde 2011 yılında 100 iken, 2012 yılında 27’ye ve 2013 yılında 17’ye gerilemiştir.
(4) Aynı dönemde diğer ülkelerden yapılan ithalatın pazar payı endeksi 2011 yılında
100’den, 2012 yılında 125 ve 2013 yılında 130 birim seviyesine yükselmiştir.
(5) YÜD’ün pazar payı endeksi ise 2011-2013 döneminde 100’den 164’e yükselmiştir.
Fiyat kırılması
MADDE 15 – (1) Fiyat kırılması hesabında, önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın CIF bedeline %4,3 gümrük vergisi ile %2 oranında gümrükleme masrafı eklenerek inceleme konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Dampinge karşı önlemin
söz konusu olmadığı bir ortamda ÇHC menşeli ürünün Türkiye pazarına giriş fiyatının hangi
düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan fiyata dampinge
karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen fiyat YÜD’ün yıllık ortalama yurt içi satış
fiyatları ile mukayese edilerek soruşturma konusu ülkenin ihraç fiyatının YÜD ağırlıklı iç satış
fiyatlarını hangi oranda kırdığı tespit edilmiştir. Buna göre, ÇHC menşeli soruşturma konusu
ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatlarının YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını 2011-2013 döneminde önemli oranlarda kırdığı tespit edilmiştir.
Fiyat baskısı
MADDE 16 – (1) Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında
YÜD’ün olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.
Buna göre, incelenen dönemde, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün yerli üreticinin birim
fiyatları üzerinde yarattığı baskı düzeyinin 2011-2013 döneminde önemli oranlarda olduğu tespit edilmiştir.
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Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 17 – (1) YÜD ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesinde şikâyetçi yerli
üreticinin verileri kullanılmıştır. Eğilimlerin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan
arındırılmış reel değerler esas alınmış ve veriler 2011 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.
a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) Yerli üreticinin ilgili üründe 2011 yılında 100 olan üretim miktar endeksi 2012 ve
2013 yıllarında sırasıyla 79 ve 135 düzeylerinde gerçekleşmiştir.
2) Bu dönemde yerli üreticilerin kapasite kullanım oranları ise 2011 yılı 100 alındığında
2012 yılında 89 iken, 2013 yılında 99’a yükselmiştir.
b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) Yerli üreticinin ilgili üründe 2011 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2012
yılında 70 seviyesine gerilerken, 2013 yılında ise 127 şeklinde artmıştır.
2) Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2011 yılında 100 olan
endeksin 2012 yılında 78 seviyesine indiği, 2013 yılında da 120 düzeyine çıktığı görülmektedir.
3) Yurt içi satışların birim fiyat endeksi ise 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 112,
2013 yılında 95’tir.
4) Dönem itibariyle yerli üreticilerin yurt dışı satışları ise miktar bazında 2011 yılı 100
alındığında 2012 yılında 122 iken, 2013 yılında 141 düzeyindedir.
5) İhracatın değer bazında gelişimi ise 2012 yılında 136 iken, 2013 yılında artmaya devam ederek 197 düzeyine ulaşmıştır.
6) Yurtdışı satışların birim fiyat endeksi 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 112,
2013 yılında ise 140’dır.
c) Stoklar
1) Yerli üreticinin ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde endeks değerinin miktar
bazında 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında stokun bulunmadığı, 2013 yılında ise 10.100
düzeyinde seyrettiği görülmektedir.
2) Bu dönemde stok çevrim hızı ise 2011 yılında 100 iken, 2013 yılında 1 düzeyinde
gerçekleştiği görülmektedir.
ç) İstihdam
1) Yerli üreticinin ilgili üründeki çalışan direk işçi sayısı endeksi 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 90 ve 2013 yılında 140 seviyesindedir.
d) Ücretler
1) Yerli üreticinin ilgili ürün üretiminde çalışan işçilerinin aylık giydirilmiş brüt ücret
endeksi 2011 yılı 100 alındığında 2012 yılında 112 ve 2013 yılında 116’dır.
e) Verimlilik
1) Yerli üreticinin ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2011 yılında 100 olarak endekslendiğinde, 2012 yılında 88 ve 2013 yılında 96 düzeyinde gerçekleşmektedir.
f) Maliyetler ve kârlılık
1) Yerli üreticinin ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2011 yılı
100 alındığında 2012 yılında 116 ve 2013 yıllarında 114 olarak gerçekleştiği görülmektedir.
2) Yerli üreticinin ilgili üründe ticari maliyetleri ve ortalama yurt içi satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan yurt içi ürün birim kârlılık endeksi 2011 yılı 100 alındığında 2012 ve
2013 yıllarında sırasıyla 66 ve -145 seviyelerinde gerçekleşmiştir.
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g) Nakit akışı
1) Yerli üreticinin ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2011 baz yılını izleyen 2012 yılında 19 iken 2013 yılında ise -125 olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Büyüme
1) Yerli üreticinin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, aktif büyüklüğü 2011 yılı baz alındığında reel olarak 2012 yılında 105 iken, takip eden 2013 yılında ise 98 olarak gerçekleşmiştir.
h) Sermaye ve yatırımları artırma yeteneği
1) Yerli üreticinin sermaye artırma yeteneğini görebilmek amacıyla YÜD’ün bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin gelişimi incelenmiştir. Buna göre, 2011 yılı 100 kabul
edildiğinde 2012 yılında 98 olan öz sermaye endeksi, 2013 yılında 94’e düşmüştür.
ı) Yatırımların seyri
1) Yerli üreticinin yapmış olduğu tevsi yatırımları 2011 yılı 100 iken 2012 yılında 60’a
gerilemiş, 2013 yılında ise 189’a yükselmiştir.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi
MADDE 18 – (1) YÜD ekonomik göstergeleri incelendiğinde, üretim ve yurtiçi satış
miktarının 2011 ve 2013 yıllarında 2012 yılının aksine olumlu bir seyir izlediği, yurtdışı satış
miktarının da sürekli artış gösterdiği görülmektedir. Aynı göstergelerde değer bazında da 20112013 döneminde sürekli iyileşme oluşmuştur.
(2) YÜD’ün hem birim sinai maliyetlerinde hem de birim ticari maliyetlerinde 2011
yılına göre 2012 yılında artış gözlemlenirken, 2013 yılında ise azalma görülmektedir. 20112013 döneminde kârlılık açısından ise azalış izlenmektedir. Söz konusu ürün bazında istihdam
ele alındığında da 2012 yılında meydana gelen azalışın ardından 2013 yılında artış olduğu anlaşılmakta olup bu duruma verimlilik de paralellik göstermektedir. Aylık işçi ücretleri ise 20112013 döneminde sürekli artma eğilimindedir.
(3) Sonuç itibarıyla, YÜD’ün ekonomik göstergelerinde düzelmenin tam olarak gerçekleşmediği ve mevcut kırılgan yapının devam ettiği, diğer taraftan esas soruşturmadaki damping marjı ile NGGS kapsamında hesaplanan fiyat kırılması ve baskısı oranlarının YÜD’ün
üretim dalının ekonomik göstergelerinde meydana gelen kısmi düzelmeyi ortadan kaldırabileceği; bu bağlamda zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin yeterli delillerin bulunduğu değerlendirilmiştir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Meydana
Gelmesi İhtimalinin Değerlendirilmesi
Genel açıklamalar
MADDE 19 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, önlemin yürürlükten kalkması halinde YÜD’de önleme konu ülke menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan
zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.
Önlem konusu ülkedeki üretim, kapasite ve ihracat potansiyeli
MADDE 20 – (1) ÇHC’nin soruşturma konusu üründeki üretim kapasitesi ve ihracat
kabiliyeti Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM-International Trade Center) verilerine dayanılarak incelenmiştir.
(2) 2013 yılı itibariyle soruşturma konusu üründe toplam ihracatının %14’ü Türkiye’ye
olan ÇHC’nin toplam ihracatı miktar bazında 2011 yılında 25.526 ton iken, 2012 yılında 30.803
ton ve 2013 yılında da 34.342 ton olarak gerçekleşmiştir.
(3) Söz konusu ihracat değer bazında incelendiğinde, 2011 yılında 89.670.000 ABD
Doları, 2012 yılında 116.064.000 ABD Doları ve 2013 yılında 138.732.000 ABD Doları olarak
gerçekleştiği görülmektedir.
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(4) Gerçekleşen bu ihracatın birim fiyatları ise 2011, 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla
3,51 ABD Doları/kg, 3,77 ABD Doları/kg ve 4,04 ABD Doları/kg düzeyinde olup ÇHC’nin
şikâyet konusu üründeki ihraç birim fiyatları dünya ortalamasının önemli ölçüde altında seyretmektedir.
(5) 2013 yılında gerçekleşen ihracat miktarı baz alınarak ülkeler itibariyle bir sıralama
yapıldığında, ÇHC’nin ihracatının en çok Türkiye’ye gerçekleştirildiği, ardından da sırasıyla
Suudi Arabistan, Vietnam, ABD ve Avusturalya’nın geldiği anlaşılmaktadır.
(6) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) yararlanılarak,
ÇHC’nin AB-28’e soruşturma konusu ürün ihracatına ilişkin veriler incelenmiştir.
(7) ÇHC’nin AB-28’e soruşturma konusu toplam ürün ihracatı, miktar bazında 2011
yılında 5.372.000 kg, 2012 yılında 7.633.000 kg ve 2013 yılında da 9.173.000 kg; değer bazında
ise 2011 yılında 18.343.512 Euro, 2012 yılında 24.571.789 Euro ve 2013 yılında 31.504.976
Euro düzeyinde gerçekleşmiştir. Yapılan bu ihracatın birim fiyatı ise 2011 yılında 3,41 Euro/kg,
2012 yılında 3,22 Euro/kg ve 2013 yılında 3,43 Euro/kg olmuştur.
Türkiye pazarının önemi ve talebi etkileyen unsurlar
MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu koagüle suni deri, görünüm ve yapı olarak doğal
deriye çok yakın özelliklere sahip olduğu için ayakkabı, çanta, valiz, mobilya, otomotiv ve
tekstil gibi çok çeşitlilik gösteren ve aynı zamanda Türkiye’de önemli pazar büyüklüklerine
sahip olan sektörlerde girdi olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, söz konusu üründe
önemli bir pazar olma özelliğini muhafaza ederken tüketicinin tercihleri kaliteli ve uygun fiyatlı
ürünlere göre şekillenmektedir. Ürünün kullanım alanındaki çeşitlilik nedeniyle Türkiye pazarının büyüklüğünün önümüzdeki dönemde de önemini koruyacağı değerlendirilmektedir.
(2) Önlem konusu ürünün talebini etkileyen başlıca unsurlar fiyat ve kalite olmakla beraber fiyat unsuru ön plana çıkmaktadır. Önlemin yürürlükten kalkması durumunda ciddi üretim
ve ihracat kapasitesi bulunan ve önemli oranlarda fiyat baskısı ve kırılması oranlarına sahip
ÇHC menşeli ithalata yönelik talebin artması ile YÜD üzerindeki etkisinin artmasının muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
Değerlendirme
MADDE 22 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sona ermesi halinde,
dampingin ve zararın devam edip etmediği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı konusu incelenmiş olup, fiyat baskısı ve fiyat kırılması hesaplarından da anlaşılacağı
üzere, önlemin ortadan kalkması durumunda, dampingli ithalatın devam edeceği, soruşturma
konusu ülkenin Türkiye’ye yönlendirebilecek ciddi kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin olduğu, önlem konusu ülkedeki üretici-ihracatçıların Türkiye pazarını yakından tanıdığı ve dağıtım kanallarına kolay ve hızlı biçimde nüfuz edebilecek durumda olduğu ve bu nedenlerle
yerli üreticilerin fiyatlarında kırılmaya ve baskıya neden olacağı ve zararın yeniden ortaya çıkacağı değerlendirilmektedir.
ALTINCI BÖLÜM
Diğer Hususlar
Zararın devamı veya yeniden meydana gelmesini etkileyebilecek diğer unsurlar
MADDE 23 – (1) YÜD’de zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine yol
açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir.
Diğer unsurların etkisi
MADDE 24 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, önlem yürürlüğe girdikten sonra önleme konu ürünün kullanım alanı ve tüketici algılanmasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim
eğiliminde bir değişiklik olmadığı; önleme konu ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde bir değişim olmadığı, ayrıca, gözden geçirme döneminde önleme
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konu ürünün ithalatında ve ihracatında Türkiye’de ve önleme konu ülkede ticareti kısıtlayıcı
bir gelişmenin gerçekleşmediği tespit edildiğinden, dampingli ithalatın devamı veya yeniden
meydana gelmesi dışında diğer bilinen unsurlardan herhangi birinin YÜD’de zararın devam
etmesi veya yeniden meydana gelmesi üzerinde önemli olumsuz etkiye neden olamayacağı belirlenmiştir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç
Değerlendirme
MADDE 25 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde,
damping ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup
olmadığı konusu incelenmiş olup, önlemlerin yürürlükten kalkması durumunda üretici/ihracatçı
firmaların önlemlerin yokluğundaki davranışlarını yeniden yansıtacak olan esas soruşturmada
tespit edilen damping marjının önemli seviyelerde olduğu; YÜD’ün ürün kârlılığı ile stoklarında
olumsuzluklar bulunduğu; ancak üretim, yurt içi satışlar, istihdam ve pazar payı gibi göstergelerinin olumlu seyir izlediği; bunun yanı sıra soruşturma konusu ülkenin ihracatının azalmış
olmasına rağmen yüksek üretim ve üretim kapasitesi ile dünya ihracatındaki lider konumunu
sürdürdüğü görülmüştür. Bu kapsamda, mevcut önlemin ortadan kalkması durumunda dampingli ithalatın ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu sonucuna varılmıştır.
Karar
MADDE 26 – (1) Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel
olduğu tespit edildiğinden, ÇHC menşeli “Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine
edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden m2 ağırlığı 150 gr’ı geçen dokunmamış
mensucat” (koagüle suni deri) için İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/12
sayılı Tebliğ ile yürürlüğe konulan önlemlerin, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda gösterilen şekilde değiştirilmeden uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama
MADDE 27 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası, tanımı, menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak
kaydıyla, ithalatında karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.
Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2015/10)
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve
30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmenin sonuçlarını
içermektedir.
(2) MKS Marmara Entegre Kimya Sanayi A.Ş. tarafından yapılan başvuruda Çin Halk
Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “sodyum formiat” maddesinin Türkiye’ye dampingli fiyatlarla
ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında (YÜD) zarara neden olduğu iddiasıyla anılan
ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, 2915.12.00.00.12 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “sodyum formiat”tır.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel
getirmez.
Başvurunun temsil niteliği
MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvurunun Yönetmeliğin
20 nci maddesi çerçevesinde YÜD’ü temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.
Damping iddiası
MADDE 4 – (1) ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde şikâyetçi yerli üreticinin maliyetlerinden yola çıkılarak oluşturulmuş normal değer belirlenmiştir. Bu bağlamda, YÜD’ün fiili üretim maliyeti, satış, genel, idari giderleri ile finansman giderleri esas alınarak hesaplanan YÜD’ün ticari maliyetine makul kâr marjı eklenerek
normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.
(2) Şikâyet konusu ülkeden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama FOB ihraç fiyatı esas alınmıştır. Söz konusu fiyatların fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.
(3) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari
aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla şikayet konusu ürün için hesaplanan
damping marjının, şikayete konu ülke için ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu görülmüştür.
Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 5 – (1) ÇHC menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının toplam ithalat içerisindeki payının 2012-2014 dönemi arasında önemli seviyede olduğu tespit edilmiştir.
(2) ÇHC menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını 2012-2014 yılları arasında ciddi oranlarda
kırdığı ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.
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(3) YÜD’ün şikâyet konusu ürüne ilişkin üretim, yurtiçi satışlar, kârlılık, stoklar, kapasite
kullanım oranı ve istihdam gibi temel ekonomik göstergelerinde olumsuzlukların gözlendiği
belirlenmiştir.
(4) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının
ekonomik göstergelerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ÇHC menşeli
söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.
Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi
MADDE 7 – (1) ÇHC’de soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu
ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu bu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süreler
içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin
tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri
uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülke için piyasa
ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülmektedir.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 8 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça
tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve ÇHC Ankara Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulacaktır.
(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilecektir.
(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Ekonomi Bakanlığına ait internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.
(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişimler Türkçe yapılacaktır. İlgili tarafların
soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini
yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekmektedir.
(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkralar kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların
meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini Genel Müdürlüğe 9 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilirler.
(7) Sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi,
telefon ve faks numaraları yazılı olarak belirtilir.
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(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda
olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilirler. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin
belirtilmesi gerekir.
Süreler
MADDE 9 – (1) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği
bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.
(2) 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilmediği bütün ilgili
taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilirler.
(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 8 inci maddenin beşinci
fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde
sunabilirler.
İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan
birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya
da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya
yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu
gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz,
mevcut verilere göre yapılabilir.
(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.
Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 11 – (1) Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem
uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA
Tel: +90-312-204 77 22
Faks: +90-312-204 86 33
E-posta: dms242@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
12 Nisan 2015
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İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2014/778
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Tefik ve Meryem oğlu 1987 D.lu
Halep/SURİYE nüf. kayıtlı olan HÜSEYİN HASAN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 10/03/2015 tarih ve 2014/786 esas, 2015/286 karar sayılı ilamı
ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi
gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı CMUK' un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş
olunacağı tebliğ olunur.
2516

—————

Esas No: 2014/748
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ali ve Ammule oğlu 1986 D.lu Halep/SURİYE
nüf. kayıtlı olan ABDURRAHMAN AZİZİ hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu
davasında mahkememizin 03/03/2015 tarih ve 2014/748 esas, 2015/252 karar sayılı ilamı ile
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı CMUK' un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş
olunacağı tebliğ olunur.
2517

—————



Esas No: 2015/18
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Halil ve Emine oğlu 1984 D.lu Halep/SURİYE
nüf. kayıtlı olan HASAN MUHAMMED HÜSEYİN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 10/03/2015 tarih ve 2015/18 esas, 2015/284 karar sayılı ilamı ile
sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan
kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık 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 1412 sayılı CMUK' un
310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş
olunacağı tebliğ olunur.
2518

MART GÜNSÜZLERİ
NAMIK
1200-21
ORTA SAYFA
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Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:
ESAS NO : 2014/20067
SUÇ
: Resmi belgede sahtecilik
SUÇ T.
: 20/12/2008
SANIK
: Hamit ÇETİN: (Şevket, Gülşen oğlu 11/06/1963 doğumlu)
Piyadeler mah/köy Nüfusunda kayıtlı 8050 Sokak No: 11/1 Egekent Girişi
adresinde ikamet etmektedir.
Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında Alaşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen
30/05/2013 gün ve 2012/274 E. 2013/264 K. sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmesi
üzerine 4778 Sayılı Yasanın 2. maddesi ile CMUK'nun 316. maddesine eklenen son fıkrası
hükmü gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesinin sanığa tebliği gerektiğinden
Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31. maddeleri gereğince ilanın
yapıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Onama isteyen
19/10/2014 gün ve 11/2013/290196 sayılı tebliğnamesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
3273/1-1

—— •• ——

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERE AİT MÜBADELE İLANI
Emniyet Genel Müdürlüğünden:
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait
Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin
mübadelesi yapılacaktır.
1 - İdarenin;
a) Adı
Emniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım
Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube
b) Adresi
Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah.
Dikmen Cad. No: 11 06100 Çankaya/ ANKARA
c) Telefon ve faks numarası
0 312 462 39 54 - Fax : 0 312 462 39 56
d) Elektronik posta adresi
--2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından
Verilecek Malın;
1 - 348.220 kg demir
2 - 104.380 kg alüminyum
Adı, niteliği, türü ve miktarı
3 - 15.020 kg galvaniz sac (çatı sacı)
4 - 24.640 kg elektrik kablosu
5 - 26.260 kg mekanik tesisat malzemesi
Durumu ve özellikleri (mübadelesi
yapılacak taşıtların modeli, markası, Mübadelesi yapılacak hurda, eski ve kullanım
motor hacmi ve gücü, kilometresi, faal dışı malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili
olup olmadığı ve hasar durumu ile malın bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede
cinsi, markası, modeli, miktarı ve faal görülebilir.
olup olmadığı)

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 17

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından
Alınacak Malın;

Adı, niteliği, türü ve miktarı

Durumu ve özellikleri

4 - İdare Tarafından Alınacak
Malın/Malların Teslim Etme yeri;

5 - İdare Tarafından Verilecek
Malın/Malların Teslim Alma yeri;

1 - 2 adet beyaz renkli Volkswagen Passat 2.0
TDI DSG 150 PS Comfortline marka taşıt
2 - 2 adet beyaz renkli Volkswagen Passat 1.6
TDI DSG 120 PS Comfortline marka taşıt
3 - 2 adet gümüş gri renkli Toyota Avensis 2.0
Elegant Extra Multidrive S marka taşıt
4 - 1 adet beyaz renkli Toyota Corolla 1.4 D-4D
Advance marka taşıt
Taşıtlar 2015 model ve kullanılmamış olacaktır.
Mübadelede teklif edilen mallar Emniyet Genel
Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı, Fabrika Kademeler Şube Müdürlüğü
Çamlıca
Mah.
137.
Sok.
No:
7/B
Yenimahalle/ANKARA adresine bir defada
teslim edecektir.
Mübadele karşılığı verilecek mallar Emniyet
Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Köpek
Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü Gölbaşı/
ANKARA adresinden teslim alınacaktır.

6 - Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer

b) Tarihi ve saati
7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından
Belirlenen Tahmini Bedel;
8
- İdare Tarafından Alınacak
Malın/Malların Tahmini Bedeli;

Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım
Dairesi Başkanlığı İhale Salonu (O) Blok 2. kat
Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No: 11 06100
Çankaya / ANKARA
22/04/2015 günü saat: 16:00
707.568,20-TL (Yedi yüz yedi bin beş yüz altmış
sekiz Türk Lirası yirmi kuruş)
750.265,00-TL (Yedi yüz elli bin iki yüz altmış
beş Türk Lirası )

9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare
tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 22.508,00-TL) az olmamak üzere
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
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2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya
sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan
dolayı hükümlü bulunmadığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise
yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının,
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin,
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı
birimlerden alınacak adli sicil belgesi,
istenir.
10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Emniyet Genel
Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2.
kat Ayrancı Mah. Dikmen Caddesi No:11 06100 Çankaya/ANKARA adresinde görülebilir ve
100,00-TL (Yüz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin edilebilir. Mübadeleye teklif
verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12 - Teklifler, 22/04/2015 günü saat: 16:00’a kadar Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve
Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satınalma Şube Müdürlüğü (O) Blok 2. kat Ayrancı Mah.
Dikmen Caddesi No: 11 06100 Çankaya/ANKARA adresine verilecektir.
13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle
gerçekleştirilir.
14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat
yatırılması zorunlu değildir.
15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir.
16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:30 ile
16:30 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan hurda, eski ve kullanım dışı malzemeler;
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı, Köpek
Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü Gölbaşı/ANKARA adresinde görülebilir.
17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi)
takvim günüdür.
18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
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SAÇ LEVHA, LAMA VE KÖŞEBENT TEMİNİ YAPILACAKTIR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız ihtiyacı olan saç levha, lama ve köşebent temini ihalesi Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2015/42845
1 - İdarenin
a) Adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus Emre
Cad.Kapı No:2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası: 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67
2 - İhale konusu Malın
a) Adı
: Fabrikamız ihtiyacı olan saç levha,lama ve köşebent temini
b) Niteliği ve miktarı
: Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede
belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek üzere
satın alınacaktır.
EVSAFI

ÖLÇÜSÜ

MİKTARI

CRNİ304L (1.4307) Kalite Saç Levha

4X2000X3000

ADET

2

CRNİ304L (1.4307) Kalite Saç Levha

4X1500X3000

ADET

1

CRNİ304L (1.4307) Kalite Saç Levha

6X2000X3000

ADET

8

CRNİ304L (1.4307) Kalite Saç Levha

8X2000X3000

ADET

2

CRNİ304L (1.4307) Kalite Saç Levha

8X1500X3000

ADET

1

CRNİ304L (1.4307) Lama

10x100x6000

BOY

16

CRNİ304L (1.4307) Köşebent

L50x50x6000

BOY

6

CRNİ304L (1.4307) Köşebent

L100x100x6000

BOY

3

ADI EVSAFI

3 - İhale Konusu malın teslim yeri
: Burdur Şeker Fabrikası
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini
:
a) İhale dokümanının görüleceği yer
: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : TL 30,00
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati
a)Tekliflerin sunulacağı adres
: Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği
b) İhalenin yapılacağı adres
: Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
c) İhale (son teklif verme) tarihi
: 30/04/2015
d) İhale (son teklif verme) saati
: Saat 14.30
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
3276/1-1
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4 ADET CTP TİP SOĞUTMA KULESİNİN BAKIM VE ONARIM İŞİ
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından:
4 Adet CTP Tip Soğutma Kulesinin Bakım ve Onarım Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Mal
ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü ile götürü bedel üzerinden ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2015/42188
1 - İdarenin
a) Adı
: T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası
b) Adresi
: Afyonkarahisar
Konya
Karayolu
22.
Km
AFYONKARAHİSAR
c) Telefon ve Faks numarası : 0 272 248 34 80 Faks: 0 272 248 34 87
2 - İhale konusu malların
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 4 Adet CTP Tip Soğutma Kulesinin Bakım ve Onarım
İşidir. İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı İdari
Şartname ile Teknik Şartnamede detaylandırılmıştır.
b) Yapılacağı yer
: T.Ş.F.A.Ş Afyon Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşyeri teslim tarihinden itibaren 45 (Kırkbeş) takvim
günü.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası - Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 06.05.2015 Çarşamba günü saat 14:00
4 - İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale dokümanı T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanı (KDV. Dâhil) TL 118,00 (YüzOnSekizTürk Lirası) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları
zorunludur.
7 - Teklifler, 06.05.2015 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Afyon Şeker Fabrikası
adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler
12 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya
kanuni vekillerinin ihale günü ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
13 - Kurumumuz şartname konusu mal alımı; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri
hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir. İhale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve
Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta
veya kısmen yapmakta serbesttir.
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TTK. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLARAK (18 KALEM) TOPLAM 134.130
METRE ÇELİK HALAT ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/g
MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULÜ İLE
İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 - İdarenin adı
: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
a) Adresi
: Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 ZONGULDAK
b) Telefon Ve Faks Numarası
: Tel: 0-372 259 47 94 -259 47 77
Fax: 0.372-253 12 73-251 19 00
c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr
2 - İhale konusu işin nev'i
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim Yeri

c) Teslim Tarihi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer

Malzemenin Cinsi
1 - Muhtelif çelik halat (18 kalem)

Miktarı/Metre
134.130

: Konveyör bandlarının teslim yeri: TTK Genel
Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliğidir.
: 60 gün

: TTK Satınalma Daire Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi
Bülent Ecevit Caddesi No: 125 - ZONGULDAK
b) Tarihi ve Saati
: 11.05.2015 - Pazartesi saat 15:00
c) Dosya No
: 1512013
d) İhale Kayıt No
: 2015/40872
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri: İdari Şartnamemizin
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Bu şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan
durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna
ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat,
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g) Bu şartnamenin 55 inci maddesinde belirtilen yeterlik belgeleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
i) İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilir. İsteklilerce verilecek kısmi teklifler ihale
konusu alımın tamamını kapsayabilecektir. Ancak her bir iş kaleminin miktarları için kısmi teklif
kabul edilmeyecektir. (İdari Şart. Madde 20)
j) Bu şartnamenin 16’ncı maddesinde belirtilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere
yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5 - Ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler ile Benzer iş olarak kabul edilecek işler ait kriterler Madde 55 de
belirtilmiştir.
6 - Firmalar imalatları ile ilgili olarak iki takım tanıtıcı katalog ve kuyu halatları için
referanslarını vereceklerdir.
7 - Firmalar teklifleri ile birlikte standartlara uygunluk belgelerini vereceklerdir. Kuyu
halatları için min. ISO 9001 belgeli teklifler değerlendirmeye alınacak olup bunun altında kalite
belgesine sahip firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Kuyu halatlarına teklif verecek
firmalar; hangi maden işletmelerine ve hangi özellikte kuyu halatı sattıklarına dair firmaların
adres ve telex numaralarını ve halatın teknik özelliklerini kapsayan belgeleri teklifleri ile birlikte
verecektir. Bu belgeleri bulunmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - İhale, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
9 - İhaledokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire
Başkanlığı Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara
Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 Bahçelievler-ANKARA adresinde
görülebilir ve şartnameler 50,00-TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10 - Teklifleren geç 11.05.2015 Pazartesi günü saat 15.00'a kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
11 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu
üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme
düzenlenecektir.
12 - İstekliler teklif edilen bedelin %3'den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir.
13 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
15 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır;
16 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734
sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
17 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
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TTK İHTİYACI OLARAK 6 KALEM SEYYAR FLANŞLI BORU ALIMI 4734
SAYILI KANUNUN 3/g MADDESİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE
USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2015/41396
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0 - 372 259 47 94 - 84
Fax: 0 372-251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : satinalma@taskomuru.gov.tr.
2 - İhale konusu işin nev’i:
a) Niteliği, türü ve miktarı:
b) Teslim yeri

c) Teslim süresi

Malzemenin Cinsi
Seyyar flanşlı boru

Miktarı
6 Kalem

: Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki
T.T.K Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene
ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambar
Şefliği’ne getirilmesini müteakip ilgili müessese
ambar sahasıdır.
: Firmalar malzemeleri teknik şartnamede belirtilen
gün içerisinde Kurumumuza teslim edeceklerdir.

3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satınalma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 11.05.2015 Pazartesi - saat: 15:00
c) Dosya no
: 1518015
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile
buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
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h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.2.1. Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken
teslim süresi dikkate alınacaktır.
5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanı TTK Satınalma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22
Bahçelievler/Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin
edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihlale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR91 0001 5001 5800 7292 5642 28 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 11.05.2015 Pazartesi - saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir iş kalemi
miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1- İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2- Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili Yönetmeliğimizin
15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
3192/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnş. San ve Ticaret A.Ş. ile Corporate
Resources B.V. Şti.’nin Tekirdağ ve Edirne illeri dahilinde müştereken sahip bulundukları
AR/PPG-CBV/4532 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının müddeti 22.01.2015 tarihinde sona
ermiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi
yazılı şirketlere tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketlerin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin
bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp
Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
3247/1-1

—————

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin Bartın, Zonguldak illeri
dahilinde sahip bulunduğu AR/DPS/5071 ve 5072 hak sıra numaralı 2 adet petrol arama ruhsatını
04.04.2015 tarihinde terk etmiştir.
6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22/3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yukarıda ismi
yazılı şirkete tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş
olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın Türk Petrol Kanunu Uygulama
Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince şirketin teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu
ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel
Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur.
3248/1-1

—— • ——

Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden:
Belediye Encümenimizin 12.03.2015 gün ve 426/999 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 02.04.2015 gün ve 1033/2190 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek25 nolu
parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Mevki
Ada
Parsel
Yuva
43137
1
3288/1-1

—————

Belediye Encümenimizin 19.03.2015 gün ve 455/1041 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir
Belediye Encümeninin 02.04.2015 gün ve 1031/2192 sayılı kararı ile onaylanan 84138/Ek24 nolu
parselasyon planı, Müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.
İlgililere ilan olunur.
Mevki
Ada
Parsel
Yuva
43130
1
3289/1-1

—— • ——

Adalet Bakanlığından:
Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1991/337 Esas, 1999/610 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.
3259/1-1

—————

Balıkesir 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 1992/1070 Esas, 1992/1095 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.
3260/1-1

Sayfa : 26

RESMÎ GAZETE

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

Erzincan Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunda değişiklik
yapan 5772 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede
aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ
PROFESÖR KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi
Profesör kadroları daimi statüde olup,
Yüksek Lisans Belgesi
başvuracak adayların başvuru dilekçelerine;
Doktora veya Uzmanlık Belgesi 1 (Bir) Takım
Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve
Yayınlarını kapsayan 6 (altı) takım dosya
2 (İki) Adet Fotoğraf
ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi
Doçent kadroları daimi statüde olup,
Yüksek Lisans Belgesi
başvuracak adayların başvuru dilekçelerine;
Doktora veya Uzmanlık Belgesi 1 (Bir) Takım
Özgeçmişlerini, Doçentlik Belgesi, Başlıca
Doçentlik Belgesi
Araştırma Eserlerini ve Bilimsel Çalışma ve
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya
ile birlikte Üniversitemiz Personel Dairesi
2 (İki) Adet Fotoğraf
Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN;
Lisans Belgesi
Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak
Yüksek Lisans Belgesi
adayların
yabancı
dillerini
belirten
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Belgesi 1 (Bir) Takım dilekçelerine; Özgeçmişlerini, Doktora
Doktora veya Uzmanlık Belgesi

veya Uzmanlık Belgelerini ve Bilimsel
Çalışma ve Yayınlarını kapsayan 4 (dört)
takım dosya ile birlikte ilgili birimlere
başvurmaları gerekmektedir.
Not: Yardımcı Doçent adayları için 2547
sayılı Kanun un 23. maddesinin (b)
fıkrasının
2.
bendi
gereğince
Üniversitemizde Yabancı Dil Sınavı
yapılacaktır.

2 (İki) Adet Fotoğraf

Son Başvuru Tarihi: İlanımızın Süresi, Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 20 (yirmi)
gündür.

Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi
Anabilim Dalı

EĞİTİM FAKÜLTESİ
K. Unvanı Adedi Derece
Profesör

1

1

Açıklama
Biyoloji Eğitimi Alanında
Çalışmış Olmak
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FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm/Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Konusunda Çalışmış Olmak

Doçent

1

1

İnorganik Kimya
Anabilim Dalı

Yardımcı

Çeviribilim Bölümü

Doçent

Analiz ve Fonksiyonlar

Yardımcı

Teorisi Anabilim Dalı

Doçent

1

5

Diklofenak Metal Kompleksleri
Üzerine Çalışmış Olmak
Eski Anadolu Türkçesi Metinleri
Üzerine Çalışmış Olmak
Hiperbolik Uzaylarda Sabit Nokta

1

5

Geometri Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

1

5

Tensör Demetleri Üzerine
Çalışmış Olmak

Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

1

5

I. Dünya Savaşı Konusunda
Çalışmış Olmak

Konusunda Çalışmış Olmak

HUKUK FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Anayasa Hukuku
Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

1

5

Açıklama

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Anabilim Dalı
Muhasebe-Finansman
Anabilim Dalı
Sayısal Yöntemler
Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Profesör

1

1

Doçent

1

1

Açıklama
Muhasebe Mesleği ve Denetim
Konusunda Çalışmış Olmak
Nicel Karar Yöntemleri Dalında
Doçentlik Unvanı Almış Olmak
Sağlık Yönetimi veya Sağlık

Sağlık Kurumları
Yönetimi Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

1

5

Kurumları İşletmeciliği
Alanında Doktora Yapmış
Olmak
Sosyal Hizmet veya Sosyoloji
Alanında Doktora Yapmış

Sosyal Hizmet
Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

Anabilim Dalı

K. Unvanı

Adedi

Derece

Açıklama

Bilgisayar Bilimleri
Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

1

5

Geliştirilmesi ve Kullanılması
Üzerine Çalışmış Olmak

Enerji Anabilim Dalı

Yardımcı
Doçent

1

5

1

5

Olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İnsansı Robotların

Sprey Soğutma Konusunda
Çalışmış Olmak
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TIP FAKÜLTESİ
K. Unvanı Adedi
Derece

Genel Cerrahi Anabilim
Dalı

Doçent

1

1

Kardiyoloji Anabilim
Dalı

Doçent

1

1

Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Anabilim Dalı
Toplum Beslenmesi
Anabilim Dalı

Anabilim Dalı
Organik Tarım Pr.

SAĞLIK YÜKSEKOKULU
K. Unvanı Adedi
Derece
Yardımcı
Doçent

1

5

Açıklama
Meme Kanserinde Sentinel
Lenf Nodu Üzerinde Çalışmış
Olmak
Kalp Yetersizliği ve Kontrast
Nefropatisi Konusunda
Çalışmış Olmak
Farmakolojik Toksikoloji
Alanında Çalışmış Olmak

Açıklama
Tahıl İşleme Teknolojisi
Alanında Doktora Yapmış
Olmak

ÜZÜMLÜ MESLEK YÜKSEKOKULU
K. Unvanı Adedi
Derece
Açıklama
Yenilebilir Bitkilerin Deney
Yardımcı
Hayvanları Üzerinde Tedavi
1
3
Doçent
Edici Etkileri Üzerine Çalışmış
Olmak
3261/1-1

—— • ——
Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 2013 - Ekim dönemi ÖYP araştırma görevlisi
kadrolarına ek yerleştirmelerinde Üniversitemiz İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri
Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalında ilan edilen araştırma görevlisi
(ÖYP) kadrosuna yerleştiği bildirilen Musab Joshua ATASOY’un belirtilen kadroya yapılan
ataması Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın görüş yazısı üzerine iptal edilmiş olup, ilgilinin
bildirdiği adresine tebligat yapılamadığından ilanen duyurulur.
3262/1-1

—— • ——
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi
Murat TATARER (Denetçi No: 14449, Oda Sicil No: 9842) tarafından Bakanlığımız aleyhine
açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 26.02.2015 tarihli ve E.2015/201 sayılı kararı ile
‘‘davalı idarenin savunması alındıktan veya yasal savunma süresi geçtikten sonra istem yeniden
incelenip karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Murat TATARER
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 31.03.2015 tarihli ve 8877
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
3263/1-1
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
57.00/611
Toplantı Tarihi ve No : 27.02.2015-113
Karar Tarihi ve No

: 27.02.2015-2438

Toplantı Yeri
SAMSUN

Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, kale koruma alanı içerisinde kalan, özel
mülkiyete ait, 119 ada,26 parselde bulunan zemin +1 katlı konutun tesciline ilişkin bilgi ve
belgelerin gönderildiği Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.01.2015 gün ve 146
sayılı yazısı, Sinop Belediye Başkanlığının 10.02.2015 gün ve 419 sayılı yazısı, Taşınmaz Kültür
Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 23.10.1987 gün ve 3771 sayılı kararı, Samsun Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının 26.02.2015 gün ve 119 ada, 26 sayılı
dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüşmelerin
sonucunda;
Sinop İli, Merkez, Meydankapı Mahallesi, kale koruma alanı içerisinde kalan, özel
mülkiyete ait, 119 ada, 26 parselde bulunan zemin +1 katlı konutun 2863 sayılı yasa kapsamında
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun II olarak
belirlenmesine karar verildi.

3264/1-1

—————
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 25.02.2015 - 118
Karar Tarihi ve No

: 25.02.2015 - 1968

Dosya No

: 58.08.25

Toplantı Yeri
SİVAS

Sivas İli, Suşehri İlçesi, Camiorta Mahallesi’nde sit alanı dışında yer alan, tapunun 2628E
ve 3028İ pafta, 306 ada, 3 ve 4 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait tescilli Şerif Ağa
Konağı’na bitişik 40 parselinde yapılması planlanan inşaat tadilatının Kurulumuzda
değerlendirilmesi isteminde bulunan Suşehri Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 30.12.2014 tarih ve 2768 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu raportörlerinin
18.02.2015 tarih ve 113 sayılı inceleme raporu okundu ve açıklamaları dinlendi, dosyasındaki
bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda:
Sivas İli, Suşehri İlçesi, Camiorta Mahallesi’nde sit alanı dışında yer alan, tapunun 2628E
ve 3028İ pafta, 306 ada, 3 ve 4 parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait 3-4 parsellerde bir bütün
olarak yer alan tescilli Şerif Ağa Konağı’nın Kurulumuzun 27.05.2011 tarih ve 20378 sayılı
kararında sehven 3 parsel olarak belirtilen parsel numarasının 3 ve 4 olarak düzeltilmesine, tescilli
taşınmazdan tescilsiz 40 parsele yapılan parsel sınırı ihlalinin değerlendirilebilmesi için tescilli
yapıya ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine
karar verildi.

3283/1-1

Sayfa : 30

RESMÎ GAZETE

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2015 - 123
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 28.03.2015 - 2056
SİVAS
Dosya No
: 58.12.56
Sivas İli, Ulaş İlçesi, Akkaya Köyünde sit alanı dışında bulunan, tapunun 664 nolu
parselinde kayıtlı, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait Uzunarkaç Tepelerinin incelenmesi istemini
içeren Hüseyin ÇİFTÇİ’nin 17.06.2014 tarihli başvurusu, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörlerinin 21.11.2014 tarihli ve 414 sayılı inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş
yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;
Sivas İli, Ulaş İlçesi, Akkaya Köyünde bulunan, tapunun 664 nolu parselinde kayıtlı,
taşınmaz üzerinde tespit edilen Uzunarkaç Yerleşmesinin 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde
belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I.
derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle
belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, alandaki kaçak kazıların önlenmesi için
gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasına;
Uzunarkaç Yerleşmesi I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma
şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar
verildi.

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 31

3282/1-1

Sayfa : 32

RESMÎ GAZETE

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2015 - 123
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 28.03.2015 - 2060
SİVAS
Dosya No
: 58.07.30
Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, Musartın Mevkiinde, sit alanı dışında
bulunan, tapunun 175 ada, 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16 nolu parsellerinde kayıtlı,
mülkiyetleri Maliye Hazinesi ile Özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde kaçak kazı
incelemesinde tespit edilen Yukarıkale Köyü Yerleşimi ve Nekropol Alanının tescil edilmesi
istemini içeren Sivas Valiliği Müze Müdürlüğü’nün 12.01.2015 tarihli ve 19007571-150/0034
sayılı yazısı, ekleri, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 23.03.2014 tarihli ve 202
sayılı dosya inceleme raporu ile tescile ilişkin Kurum görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;
Sivas İli, Koyulhisar İlçesi, Yukarıkale Mahallesi, Musartın Mevkiinde bulunan, tapunun
175 ada, 1,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit
edilen Yukarıkale Köyü Yerleşimi ve Nekropol Alanının 2863 sayılı Kanun’un 6. maddesinde
belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, I.
derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/200 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle
belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, alandaki kaçak kazıların önlenmesi için
gerekli güvenlik tedbirlerinin sağlanmasına, kaçak kazı yapanlar hakkında yasal sürecin
başlatılmış olduğu anlaşıldığından soruşturma/dava sonucunun Bölge Kurulu Müdürlüğüne
bildirilmesine;
Yukarıkale Köyü Yerleşimi ve Nekropol Alanının I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi
koruma esasları ve kullanma şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek
Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluşlarca
Zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa
kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2015 - 123
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 28.03.2015 - 2058
SİVAS
Dosya No
: 58.08.45
Sivas İli, Suşehri İlçesi, Gökçekaş Köyü, Çukur Mevkiinde bulunan, tapunun 105 ada, 18,
19, 20, 35 nolu parsellerinde kayıtlı, özel mülkiyete ait taşınmazlar üzerinde yer alan ve
Kurulumuzun 17.09.2014 tarihli ve 1698 sayılı kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak
tescili ile karar eki krokide koordinatlı olarak öneri sit sınırı uygun bulunan Yarık Tepesi
Höyüğü’nün tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
raportörünün 23.03.2015 tarihli ve 200 sayılı dosya inceleme raporu, tescile ilişkin Kurum görüş
yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;
Sivas İli, Suşehri İlçesi, Gökçekaş Köyü, Çukur Mevkiinde bulunan, tapunun 105 ada, 18,
19, 20, 35 nolu parsellerinde kayıtlı taşınmazlarda yer alan Yarık Tepesi Höyüğü’nün 2863 sayılı
Kanun’un 6. maddesinde belirtilen yerlerden olması nedeniyle I. derece arkeolojik sit alanı olarak
tescil edilmesine, I. derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada
işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, hazırlanan sit fişinin onaylanmasına;
Yarık Tepesi Höyüğü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma
şartlarının, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658
sayılı ilke kararı doğrultusunda, bu alanlarda;
- kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,
- imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
- bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel
kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve
varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
- yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin
devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam
edilebileceğine,
- toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına,
ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
- taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
- taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde koruma kurulundan izin
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği şeklinde belirlenmesine karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 28.03.2015 - 123
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 28.03.2015 - 2063
SİVAS
Dosya No
: 58.10.103
Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Belcik Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait 126 ada, 1
parsel ile Karakaya Köyü’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 121 ada, 32 parsel üzerinde, sit
alanı dışında bulunan Tavşan Uçan Kale Yerleşimi’nin tescil edilmesi isteminde bulunan Sivas
Müze Müdürlüğü’nün 05.01.2015 tarihli ve 0001-0016 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü’nce konuya ilişkin kurum görüşleri sorulan Sivas Valiliği Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’nün 18.02.2015 tarihli ve 250-976 sayılı yazısı, Sivas Valiliği, İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü’nün 05.02.2015 tarih ve 1466 sayılı yazısı, Sivas İl Özel İdaresi’nin
11.02.2015 tarihli ve 347 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 05.03.2015 tarihli ve
251497/37673 sayılı yazısı ile konu hakkında Kurul Raportörünün hazırlamış olduğu 19.03.2015
tarihli ve 190 sayılı dosya inceleme raporu okundu, açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve
belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;
Sivas İli, Yıldızeli İlçesi, Belcik Köyü’nde, mülkiyeti Kamu Orta Malı’na ait 126 ada, 1
parsel ile Karakaya Köyü’nde, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait 121 ada, 32 parsel üzerinde, sit
alanı dışında bulunan Tavşan Uçan Kale Yerleşimi’nin 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi
kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle, sit sınırlarının kararımız eki 1/25.000 ölçekli
haritada belirlendiği şekilde, I. derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı
doğrultusunda bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında
aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı
yapılamayacağına, ancak; resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı
uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma
kurulunda değerlendirilmesine, yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik
tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla,
mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri
malzeme dökülmemesine, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde
koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
hazırlanan sit fişinin onaylanmasına, yerleşimde izinsiz kazı yapanlar hakkında yasal soruşturma
açılmasına ve kaçak kazı çukurlarının Sivas Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasının uygun
olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA YÜKSEK KURULU
Toplantı Tarihi ve No

: 26.03.2015 - 31

Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No

: 26.03.2015 - 416

ANKARA

İLKE KARARI
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 35. maddesi gereğince
Bakanlar Kurulu Kararı ile dalışa yasak alan olarak belirlenen alanlarda karşılaşılan sorunların
değerlendirilmesi sonucunda;
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı
Arkeolojik Sitler, Koruma ve Kullanma Koşulları başlıklı İlke Kararının Arkeolojik Sitlerde
Koruma ve Kullanma Koşulları başlığının 3. maddesinden sonra gelmek üzere; “4) Dalışa Yasak
Alanlar ile Çakışan Arkeolojik Sitler: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununun 35. Maddesi kapsamında dalışa yasak alan ilan edilen yerlerin arkeolojik sitler ile
çakışması durumunda, anılan kanun maddesi kapsamında, alanın sit derecesine göre, yukarıda
sayılan müdahalelerin ilgili koruma bölge kurulunun izni doğrultusunda yapılabileceğine,”
ifadesinin eklenmesine karar verildi.

—————

3207/1-1

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.08/38
Toplantı Tarihi ve No

: 13.03.2015 - 136

Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No

: 13.03.2015 - 4777

ÇAMLIYAYLA

Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak
üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 864 sayılı yazısı,
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun
27.08.2014 gün ve 4086 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası
Mahallesi, Talıç Caddesi, No: 8-9 adreslerinde bulunan, özel mülkiyete ait 151 parselde kayıtlı
taşınmazların 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, yapı gruplarının 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 151 parsele komşu olan veya
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul
edilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.08/37
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 13.03.2015 - 4776
ÇAMLIYAYLA
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak
üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 872 sayılı yazısı,
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun
27.08.2014 gün ve 4085 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası
Mahallesi, Enis Hoca Sokak, No: 62 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 3819 parselde kayıtlı
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 3819 parsele komşu olan veya
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul
edilmesine karar verildi.
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Sayfa : 43

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.08/36
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 13.03.2015 - 4775
ÇAMLIYAYLA
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak
üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 865 sayılı yazısı,
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun
27.08.2014 gün ve 4084 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası
Mahallesi, Enis Hoca Sokak, No: 1 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 3818 parselde kayıtlı
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 3818 parsele komşu olan veya
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul
edilmesine karar verildi.
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Sayfa : 45

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
31.05/10
Toplantı Tarihi ve No : 26.03.2015 - 138
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 26.03.2015 - 4859
ADANA
Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Narlıhopur Mahallesi, 26-29 nolu parseller olarak Mülga Adana
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.01.1992 gün ve 1072 sayılı kararı ile
1.derece arkeolojik sit alanı ve korunma alanı olarak tescil edilen Ambar Höyüğü sit alanı ve
korunma alanı sınırlarının sayısallaştırılmasına ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.03.2015
günlü dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler
sonunda;
Hatay İli, Kırıkhan İlçesi, Narlıhopur Mahallesi, 26-29 nolu parseller olarak Mülga Adana
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 30.01.1992 gün ve 1072 sayılı kararı ile
1.derece arkeolojik sit alanı ve korunma alanı olarak tescil edilen Ambar Höyüğünün günümüzde
geçerli olan tespit-tescil yönetmeliğine göre 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline,
Ambar Höyüğünün günümüzde Narlıhopur Mahallesi, 26-44 nolu parsellerde bulunduğunun
anlaşıldığına; Bu bağlamda 1. derece arkeolojik sit alanı ile 3.derece arkeolojik sit alanı
sınırlarının sayısallaştırılmasına esas kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli
topoğrafik haritada belirlenen 1. ve 3.derece arkeolojik sit alanı sınırları ve koordinatları ile
düzeltilmiş sit fişinin uygun olduğuna, 26-44 nolu parsellere ‘’1. ve 3.derece arkeolojik sit
alanıdır’’ şerhinin verilmesinin ilgili idareden istenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.06/661
Toplantı Tarihi ve No : 25.03.2015 - 137
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 25.03.2015 - 4814
ADANA
Mersin İli, Tarsus ilçesi, Göçük Mahallesinde tespiti yapılan arkeolojik alanın tesciline
ilişkin, Mersin Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.03.2015 gün ve 1646 sayılı yazısı
ve eki Tarsus Müze Müdürlüğü uzmanlarının 20.02.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun
işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Tarsus ilçesi, Göçük Mahallesinde tespiti yapılan arkeolojik alanın 2863 sayılı
yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği taşıdığı
anlaşıldığından 1.ve 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen
kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırının uygun olduğuna karar verildi.
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Sayfa : 51

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.08/34
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 13.03.2015 - 4773
ÇAMLIYAYLA
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak
üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 867 sayılı yazısı,
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun
27.08.2014 gün ve 4082 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası
Mahallesi, Talıç Caddesi, No: 56 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 3482 parselde kayıtlı
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 3482 parsele komşu olan veya
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul
edilmesine karar verildi.
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Sayfa : 53

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.08/31
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 13.03.2015 - 4770
ÇAMLIYAYLA
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak
üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 863 sayılı yazısı,
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun
27.08.2014 gün ve 4079 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası
Mahallesi, Kısa Sokak, No: 8 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 194 parselde kayıtlı
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 194 parsele komşu olan veya
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul
edilmesine karar verildi.
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Sayfa : 55

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.08/30
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 13.03.2015 - 4769
ÇAMLIYAYLA
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak
üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 870 sayılı yazısı,
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun
27.08.2014 gün ve 4078 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası
Mahallesi, Levent Sokak, No: 9 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 19 parselde kayıtlı
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 19 parsele komşu olan veya
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul
edilmesine karar verildi.
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Sayfa : 57

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.08/29
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 13.03.2015 - 4768
ÇAMLIYAYLA
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak
üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 869 sayılı yazısı,
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun
27.08.2014 gün ve 4077 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası
Mahallesi, Zeybek Sokak, No: 31 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 18 parselde kayıtlı
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 18 parsele komşu olan veya
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul
edilmesine karar verildi.

Sayfa : 58

RESMÎ GAZETE

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

3216/1-1

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 59

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.08/33
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 13.03.2015 - 4772
ÇAMLIYAYLA
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak
üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 868 sayılı yazısı,
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun
27.08.2014 gün ve 4081 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası
Mahallesi, Talıç Caddesi, No: 58 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 3481 parselde kayıtlı
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 3481 parsele komşu olan veya
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul
edilmesine karar verildi.
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Sayfa : 61

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
33.08/35
Toplantı Tarihi ve No : 13.03.2015 - 136
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No
: 13.03.2015 - 4774
ÇAMLIYAYLA
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmalarında kullanılmak
üzere taşınmaz kültür varlıkları ile kentsel ve arkeolojik sit alanlarının haritalara işlenerek
gönderilmesi istemine ilişkin İller Bankası Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığının 04.03.2013
gün ve 5580 sayılı yazısı, Çamlıyayla Belediye Başkanlığının 05.06.2014 gün ve 866 sayılı yazısı,
Mersin Orman Bölge Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürlüğünün 19.06.2014 gün ve 1190231
sayılı yazısı, Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.08.2014 tarihli raporu, Kurulumuzun
27.08.2014 gün ve 4083 sayılı kararı okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, Kurulumuz
üyelerince yerinde inceleme yapıldı, yapılan görüşmeler sonucunda;
Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, ilave ve revizyon imar planı çalışmaları kapsamında Bölge
Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan inceleme sonucunda tespit edilen, Cumayakası
Mahallesi, Talıç Caddesi, No: 48 adresinde bulunan, özel mülkiyete ait 183 parselde kayıtlı
taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak belirlenmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği 183 parsele komşu olan veya
aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parsellerin koruma alanı olarak kabul
edilmesine karar verildi.
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Sayfa : 64

RESMÎ GAZETE

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

12 Nisan 2015 – Sayı : 29324

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 65
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İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Kadir Has Üniversitesi Teknoloji ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
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a - Yargı İlânları
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