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       YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANI ÜYELİKLERİ

İÇİN YAPILAN SEÇİME DAİR KARAR

Karar No. 1095                                                         Karar Tarihi: 09.07.2015

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının; Başkanvekillikleri, Kâtip Üyelikler

ve İdare Amirliklerine Genel Kurulun 09.07.2015 tarihli 6’ncı Birleşiminde yapılan seçim

sonucunda, aşağıdaki listede adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIK DİVANININ;

BAŞKANVEKİLLİKLERİ, KÂTİP ÜYELİKLER VE İDARE

AMİRLİKLERİNE SEÇİLEN ÜYELERE

AİT LİSTESİ

BAŞKANVEKİLLERİ

Mehmet Naci BOSTANCI Amasya      AK PARTİ

Şafak PAVEY    İstanbul   CHP

Koray AYDIN        Trabzon   MHP

Yurdusev ÖZSÖKMENLER Van   HDP

Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

14 Temmuz 2015
SALI

Sayı : 29416



KÂTİP ÜYELER

Sema KIRCI                 Balıkesir     AK PARTİ

Fehmi KÜPÇÜ           Bolu              AK PARTİ

Bülent TURAN                 Çanakkale   AK PARTİ

Gülizar BİÇER KARACA Denizli           CHP

Emin ÇINAR                   Kastamonu       MHP

Erol DORA                     Mardin          HDP

Mücahit DURMUŞOĞLU Osmaniye            AK PARTİ

Emre KÖPRÜLÜ           Tekirdağ         CHP

İDARE AMİRLERİ

Seyfettin YILMAZ          Adana     MHP

Ahmet GÜNDOĞDU    Ankara    AK PARTİ

Sırrı Süreyya ÖNDER    Ankara     HDP

Tufan KÖSE         Çorum      CHP

Salim USLU     Çorum     AK PARTİ
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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2015/7784

10 Mart 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 20/3/2015 tarihli ve 6635 sayılı Kanunla

onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı

Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı”nın

onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/4/2015 tarihli ve 7646424 sayılı yazısı üzerine,

31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/5/2015

tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                              Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

       Ahmet DAVUTOĞLU

                  Başbakan

                   B. ARINÇ                                A. BABACAN                            Y. AKDOĞAN                              N. KURTULMUŞ

           Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                   Başbakan Yardımcısı                       Başbakan Yardımcısı

                     K. İPEK                                      A. İSLAM                                   V. BOZKIR                                         F. IŞIK

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

                     F. ÇELİK                                     İ. GÜLLÜCE                             M. ÇAVUŞOĞLU                                N. ZEYBEKCİ

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

                    T. YILDIZ                                     A. Ç. KILIÇ                                  M. M. EKER                                   N. CANİKLİ

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

                 S. ÖZTÜRK                                 C. YILMAZ                                  Ö. ÇELİK                                      M. ŞİMŞEK

                İçişleri Bakanı                           Kalkınma Bakanı                   Kültür ve Turizm Bakanı                         Maliye Bakanı

                                          N. AVCI                                           İ. YILMAZ                                          V. EROĞLU

                                Millî Eğitim Bakanı                         Millî Savunma Bakanı                      Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                    M. MÜEZZİNOĞLU                                              F. BİLGİN

                                                          Sağlık Bakanı                         Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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YÖNETMELİKLER

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulundan:

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 

PERSONELİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 

a) Kurul personelinin disiplin âmirlerini,

b) Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının çalışma ve karar verme usulü ile yetkilerini,

c) Disiplin işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları,

belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan Kurul

personeli hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka-

nununun 124 ve 134 üncü maddeleri ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğe

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanını,

b) Disiplin âmiri: Bu Yönetmeliğin eki EK-1 sayılı listede unvanları belirtilen yetkili

disiplin ve üst disiplin âmirlerini,

c) Disiplin kurulları: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Disiplin Kurulu ile Yüksek

Disiplin Kurulunu,

ç) Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Disiplin Kurulunu, 

d) Genel Sekreter: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterini,

e) Genel sekreter yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu genel sekreter yar-

dımcılarını,

f) Kurul: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu,

g) Kurul personeli: Kurulda görev yapan hâkim ve savcı sınıfı dışındaki naklen veya

açıktan atanan personeli, 

ğ) Teftiş Kurulu Başkanı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanını,

h) Teftiş Kurulu başkan yardımcısı: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu

başkan yardımcılarını,

ı) Yüksek Disiplin Kurulu: Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Yüksek Disiplin Ku-

rulunu, 

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Âmirleri ve Disiplin Kurulları

Disiplin ve üst disiplin âmirleri
MADDE 4 – (1) Kurul personeli hakkında disiplin cezası vermeye yetkili disiplin ve

üst disiplin âmirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 
(2) Bu görevleri vekâleten yürütenler de vekâlet görevleri süresince disiplin âmirliği

yetkisine sahiptir. 
(3) EK-1 sayılı cetvelde gösterilen disiplin âmiri unvanını taşıyan birden fazla kişi ol-

ması durumunda, yapılan iş bölümüne göre ilgili olan, ilgili birden fazla ise kıdemli olan di-
siplin âmirliği yetkisini kullanır. 

(4) Genel Sekreter, Kurul personelinin en üst disiplin âmiridir. 
(5) Genel Sekreter, bu sıfatla haiz olduğu yetkileri her derecedeki Kurul personeli hak-

kında doğrudan kullanabilir.
(6) Disiplin âmirliği yetkisi devredilemez.
Yetkili disiplin âmirleri
MADDE 5 – (1) Disiplin soruşturmasının yapılması ve karara bağlanmasında, Kurul

personelinin suç işlediği anda görevli olduğu yerdeki disiplin âmiri yetkilidir.
(2) Başka bir kuruma atananların veya başka bir kurumda görevlendirilenlerin soruş-

turma dosyaları verilmiş cezaların uygulanabilmesi için yeni kurumlarına gönderilir.
Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu
MADDE 6 – (1) Disiplin Kurulu, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belir-

lenen üç genel sekreter yardımcısı; Teftiş Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile be-
lirlenen iki Teftiş Kurulu başkan yardımcısından oluşur. Aynı şekilde birer yedek üye belirlenir.

(2) Disiplin Kuruluna, Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen genel
sekreter yardımcısı başkanlık eder.

(3) Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı,
Genel Sekreterin teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen iki genel sekreter yardımcısı, Teftiş
Kurulu Başkanının teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenen bir Teftiş Kurulu başkan yardımcı-
sından oluşur. Aynı şekilde birer yedek üye belirlenir.

(4) Disiplin cezalarına itirazlar da dâhil olmak üzere hakkında disiplin işlemi yürütülen
Kurul personelinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi disiplin kurullarına katılabilir. Sendika
avukatlarına da temsilcilik görevi verebilir. Temsilcinin disiplin kurullarına katılabilmesi için
sendikanın üye sayısı bakımından yeterli olup olmadığına bakılmaz. Görevlendirme yazısı tem-
silci tarafından toplantı başlamadan önce disiplin kurullarına sunulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda; 657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
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Ege Üniversitesinden:
EGE ÜNİVERSİTESİ LABORATUVAR HAYVANLARI UYGULAMA 

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları

Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları, çalışma prensipleri, yönetimsel yapıları
ve diğer birimlerle ilişkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama

ve Araştırma Merkezinin amacına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve
çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

nununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Araştırıcı: Bilimsel araştırma, kontrol, test, adli tıp soruşturması ya da eğitim ama-

cıyla deney hayvanları üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar
ile ilgili tüm konularda deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa
karşı sorumlu kişiyi,

b) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için
planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,

c) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan
veya kullanılacak her türlü omurgalı hayvanı,

ç) Merkez: Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merke-
zini,

d) Müdür: Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürünü,

e) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,
f) Sorumlu yönetici: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2011 tarihli ve

28141 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan
Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi,

g) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel
girişimleri,

ğ) Üniversite: Ege Üniversitesini,
h) Veteriner hekim: Tesiste görev yapan veteriner hekimlerini,
ı) Veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni: Merkezde çalışan veteriner sağlık teknikeri/tek-

nisyenini,
i) Yerel Etik Kurul: Ege Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,
j) Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma

Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1)  Merkezin amacı; Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu onayını almış

çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi, deney hayvanlarının bilimsel metotlara uygun olarak ye-
tiştirilmesi, deneylerde kullanılması,  yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve
ağrıya maruz bırakılmamaları, hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek
şekilde iyileştirilmesi ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tara-
fından yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalara gerekli desteği sağlayacak her türlü

altyapıyı kurmak ve çalıştırmak.
b) Araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretilmesi,

yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesini sağlayacak alt yapıyı sağlamak.
c) Bu alandaki uygulama ve araştırmalar için yerli ve yabancı kuruluşlar ile işbirliği

yapmak.
ç) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik uygulama ve araştırmaları

teşvik etmek, desteklemek, resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak,
bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti vermek.

d) Üniversitede bu alanda uygulama ve araştırma yapacak elemanların yetişmesini teş-
vik etmek, bu kişileri desteklemek ve bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu
sağlamak.

e) Seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili serti-
fikalar vermek.

f) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile işbirliği yapmak, gerektiğinde Merkezde yü-
rütülecek çalışmaları birlikte denetlemek.

g) İlgili birimler ile işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Sorumlu Yönetici (Veteriner hekim).
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen deney hayvanları konusunda en az iki yıl çalışmış

olan Ege Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir.
Süresi biten Müdür tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dolmadan aynı usul ile görevden
alınabilir.

(2) Müdür Yardımcısı Ege Üniversitesi öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından gö-
revlendirilir. Süresi biten Müdür Yardımcısı tekrar görevlendirileceği gibi, görev süresi dol-
madan aynı usulle görevden alınabilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının
da görevi sona erer.

Sayfa : 20                               RESMÎ GAZETE                            14 Temmuz 2015 – Sayı : 29416



(3) Müdür Yardımcısı, Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine geti-
rilmesinde Müdüre yardımcı olur, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder,
Müdürün önerileri doğrultusunda Merkezin alt birimlerinin sorumluluklarını yürütür.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Bu Yönetmelik hükümleri ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ilkeler doğrul-

tusunda Merkezin genel çalışma düzenini, bilimsel ve idari işlerinin yürütülmesini sağlamak.
c) Merkezdeki birim sorumlularını görevlendirmek veya görevden almak, çalışma bi-

rimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yürütüp koordinasyonu sağlamak, gerekli
gördüğü hallerde birimler arasında personel ve görev değişikliği yapmak.

ç) Merkezde yürütülen çalışmaların, kurumsal işleyiş kurallarına ve deney hayvanları
üzerinde yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu denetlemek ve çalışanları bu konuda
yönlendirmek.

d) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile eşgüdümü sağlamak.
e) Merkezde yürütülen araştırmalarda kullanılan deney hayvanlarına ilişkin kayıtların

tutulmasını sağlamak ve istenildiğinde ve uygun görüldüğünde kendi kayıtlarını onaylayarak
araştırıcıya vermek.

f) Deney hayvanlarının yetiştirilmesi, barınma ve beslenme koşullarının oluşturulması,
ideal çalışma ortamının sağlanması ve Merkezin personel, araç gereç, deney hayvanı ve diğer
gereksiniminin belirlenmesi ve bunların karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak amaca
uygun projeler üretilmesini sağlamak.

ğ) Uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her yılın bitimini takip eden ocak ayının
ilk haftasında, o yıla ait eğitim ve araştırma faaliyetlerini, çalışmalarda kullanılan hayvanların
türleri, sayıları ve bu hayvanların kullanım amaçlarını içeren bir faaliyet raporunu hazırlamak
ve Yönetim Kuruluna sunmak.

h) Merkez bünyesinde barındırılan hayvanların refah ve bakım şartlarını denetlemek.
ı) Personele yönelik hizmet içi eğitimler düzenlemek.
i) Araştırmacıların hizmetine sunulan Merkez olanaklarının, başvuru sırası dikkate alı-

narak, eşit şekilde kullanılabilmesi için gerekli plan ve düzenlemeleri yapmak.
j) Merkeze gelen, üretilen, satılan, deneyde kullanılan, ölen veya nakledilen hayvanla-

rın, türü, ırkı, cinsi, geliş, doğum, ölüm, satış ve nakil tarihleri, uygulanan işlemler, satın almak
veya kullanmak amacı ile başvuran araştırıcıların isim ve adresi ile hayvanların akıbetlerinin
kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

k) Denetim defterini muhafaza etmek, istenildiği takdirde bilgi ve belgeleri yetkililere
göstermek.

l) Merkezin çalışma plan ve programı ile acil eylem planını hazırlamak ve personeli bu
konuda eğitmek.

m) Projelerin izin verilmiş prosedürlere uygun olarak yapılmaması ve prosedürlere
uyulmaması durumunda gerekli önlemlerin alınmasını, kayda geçirilmesini ve kuruluş bünye-
sindeki yerel etik kurula ve gerektiğinde ilgili Bakanlığa bildirilmesini sağlamak.

n) Merkez bünyesinde yürütülecek olan kurs, seminer, kongre ve sempozyum gibi bi-
limsel toplantıları planlamak, düzenlemek, yürütmek.

Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil beş kişiden olu-

şur. Diğer üyeler, Merkezin faaliyet alanına giren konularda çalışan öğretim elemanları ara-
sından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.
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(2) Yönetim Kurulunun Başkanı Müdürdür. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirile-
bilir ve/veya görev süresi dolmadan aynı usulle görevden alınabilir.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan, Müdürün yazılı talebi üzerine ise ola-
ğanüstü toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik olması
durumunda Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Geçerli mazereti ol-
maksızın üç kez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların üyelikleri son bulur. Müdürün
katılmadığı toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Merkezin araştırma politika stratejisini belirlemek,

genel çalışma düzenini tespit etmek ve ilgili diğer yönetim konularında karar verip girişimlerde
bulunmak.

b) Merkez bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve sonuç
raporunu incelemek.

c) Merkez bünyesinde yürütülecek araştırmalar için deney hayvanı temini için prose-
dürleri belirlemek.

ç) Merkezde üretilen deney hayvanları ve hayvan bakım ücretlerini değişen şartlara
göre düzenlemek.

d) Müdür tarafından hazırlanan yıllık faaliyet plan ve programları ile bu faaliyetlerle
ilgili esasları görüşüp karara bağlamak.

e) Yönetim Kurulu toplantılarını periyodik olarak ve önceden ilan edilmiş günlerde
yapmak.

Sorumlu yönetici (Veteriner hekim)
MADDE 12 – (1) Veteriner hekim Müdüre bağlı olarak ve onun denetiminde çalışır.

Merkezdeki demirbaş, malzeme ve cihazların korunma ve bakımının sağlanmasından sorum-
ludur. Üretilen hayvanların sağlığı ve tür özelliklerinin saflığının korunmasından ve gerekli
önlem ve düzeneklerin oluşturulmasından sorumludur. Araştırmalar sırasında danışman vete-
riner hekimlik yapar.

(2) Veteriner hekimin görevleri şunlardır:
a) Laboratuvar hayvanlarının üretim ve bakımını sağlamak, sağlığını kontrol etmek ve

düzenlemek.
b) Laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek

ve araştırıcıları bu konuda bilinçlendirmek.
c) Müdürün bilgisi ve yönlendirmesi ile araştırıcılara, anestezi ve operasyona hazırlık

gibi temel deneysel uygulamalar ve Merkeze ait cihaz ve donanımın kullanılması konularında
yardım etmek.

ç) Merkez dâhilinde kullanılan laboratuvar hayvanlarının, üretimdeki, bakımdaki, proje
dâhili ve harici, ölen ve ötanazi uygulanan hayvanların kaydını tutmak.

d) Merkez dâhilinde kullanılan sarf malzemelerinin kaydını tutmak ve temin edilmesi
konusunda Müdürün kontrolü dâhilinde girişimlerde bulunmak.

e) Projelerle ilgili bilgileri tarih ve sayı numarası vererek kayıt altına almak, kayıtların
yazılı olarak arşivlenmesini sağlamak ve Müdürün Merkez dâhilinde uygun gördüğü verileri
bilgisayar ortamına taşımak ve Müdüre rapor vermek.

f) Projelerde kullanılan ve diğer laboratuvar hayvanlarının hafta sonu ve tatil günlerinde
bakımları için Müdürün uygun göreceği şekilde planlama yapmak.

g) Müdürü çalışmalar, işleyiş ve aksaklıklar konusunda bilgilendirmek.
ğ) Koruyucu hekimlik faaliyetlerinde bulunmak.

Sayfa : 22                               RESMÎ GAZETE                            14 Temmuz 2015 – Sayı : 29416



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri
MADDE 13 – (1) Merkezde oluşturulacak çalışma birimleri Müdürün önerisi üzerine

Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
(2) Çalışma birimleri, Müdür ve Müdür Yardımcısı tarafından hazırlanıp Yönetim Ku-

rulu tarafından onaylanan çalışma kurallarına göre görev yaparlar. Çalışma birimleri, Müdür
ve Müdür Yardımcısının sorumluluğunda faaliyet gösterirler.

(3) Çalışma birimi sorumluları Müdür tarafından belirlenir. Görev süresi biten çalışma
birimi sorumluları tekrar seçilebilir veya süresinden önce görevleri sonlandırılabilir.

Araştırmacıların sorumlulukları ve çalışma koşulları
MADDE 14 – (1) Merkezin olanaklarından, Üniversite bünyesinde bulunan tüm aka-

demik birimlerden araştırıcılar yararlanabilir. Araştırmacıların Merkezde yürütecekleri tüm ça-
lışmalarında uymaları gereken hususlar Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezden deney hayvanı talebi, deney hayvanı talep formu doldurularak Yerel
Etik Kurul başvuru formu ve Yerel Etik Kurul onay formu ekinde Müdürlüğe yapılır. Kurallara
uygun olarak yapılan deney hayvanı talebi, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara
bağlanır.

(3) Çalışılacak laboratuvar hayvanları öncelikle Merkezden sağlanır. Merkezde proje
içeriğine uygun yeterli sayıda veya türde laboratuvar hayvanı bulunmaması halinde,  Müdürün
bilgisi ve onayı dâhilinde standartlara uygun belirli merkezlerden araştırıcı tarafından labora-
tuvar hayvanı sağlanabilir. Diğer merkezlerden sağlanan laboratuvar hayvanları öncelikle ka-
rantinaya alınırlar ve gerekli kontrollerden sonra hayvan barındırma bölümüne kabul edilebilir
ve kullanılabilirler.

(4) Araştırmacılar Deney Hayvanları Etik Kurulunca belirlenen esaslara uymak zorun-
dadır. Proje onay tarihinden itibaren 6 ay içerisinde proje sorumlusu veya araştırıcılar tarafından
takibi yapılmayan veya çalışma randevusuna uyulmayan projeler Müdür tarafından iptal edi-
lebilir.

(5) Araştırma yürütücüsü Merkezde yürütülen ve tamamlanan araştırmalar ile ilgili ola-
rak yapılan yayın ve bilimsel raporlarda Merkezin açık adını belirtmek, yayın ya da bilimsel
raporun bir örneğini 6 ay içinde Merkeze iletmek zorundadır.

Demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Deney hayvanlarının üretim ve bakımı için gerekli her türlü malzeme,

alet, donanım ve demirbaş Merkezin malıdır. Merkez envanterine kaydedilen demirbaşların
kullanım önceliği proje bitimine kadar yürütücüye aittir.

Personel ihtiyacı
MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun,

ilgili mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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Giresun Üniversitesinden:

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2011 tarihli ve 28027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Giresun

Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesi baş-

lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders izleme formu

MADDE 15 – (1) Her ders için, dersin öğretim elemanı tarafından ders izleme formu

hazırlanır. Hazırlanan ders izleme formu, akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde dol-

durularak öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders izleme formunda; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği,

haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araç-

lar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim üyeleri/görevlileri ve yardımcılarına ait iletişim bil-

gileri ile dersin ölçme ve değerlendirme araçları yer alır.

(3)  Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalış-

maların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yılsonu sınavının başarı notuna katkısı;

öğretim elemanı tarafından, 22 nci maddenin ikinci fıkrasına göre belirlenir ve ders izleme for-

munda belirtilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – (1) Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrencilerin, ma-

zeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirmeleri

gerekir. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilenler, sınav hakkını ilgili yönetim kurulu

tarafından belirlenen mazeret sınav döneminde kullanırlar. Yıl sonu sınavlarının mazereti bü-

tünleme sınavında uygulanır, bütünleme sınavının mazereti yapılmaz.

(2) Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere, ilgili birime bir dilekçeyle başvur-

maları halinde, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“(1) Sınavlar 100’lük puan sistemine göre sayısal olarak ölçülür. Dersin sorumlu öğre-

tim elemanı tarafından, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci bilgi sistemine

not girişi yapılarak, yıl/yarıyıl sonu sınavı ders değerlendirme raporu ve öğrenci not listesinin

üç kopya olarak çıktısı alınır ve imzalanarak bir kopyası kendisinde muhafaza edilir; birer kop-

yası da ilgili bölüm başkanlığına ve ilgili birimin öğrenci işleri bürosuna teslim edilir. Yıl/yarıyıl

sonu sınavı ders değerlendirme raporu ve öğrenci not listesi ilgili birim öğrenci işleri bürosu

tarafından teslim alındığında öğrencilere notların ilanı gerçekleşmiş olur.  Ayrıca sınav kâğıtları

ve tutanakları da ilgili birime teslim edilir.”
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MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Mezuniyetlerine tek dersi kalan öğrencilere, ilgili dersin ait olduğu

yarıyıla bakılmaksızın; yarıyıl sonu sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen zamanda

yapılmak üzere, başarısız oldukları ders için mezuniyet sınavı yapılır.

(2) Öğrencilerin mezuniyet sınavına girebilmeleri için; ilgili derse, dersin açıldığı son

yarıyılda/yılda yazılım yapmış olmaları ve yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine ge-

tirmiş olmaları gerekir. Sınavlar, bütünleme sınavından sonra ve en geç bir hafta içerisinde ya-

pılır.

(3) Mezuniyet sınavından 100 üzerinden önlisans programlarında en az 50, lisans prog-

ramlarında en az 60 puan almak zorunludur. Sınavda alınan not, doğrudan harf notuna dönüş-

türülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin beşinci bölüm başlığı “Devamlı ve Geçici Ayrılma”

olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

“Kayıt silme ve ilişiğin kesilmesi

MADDE 29 – (1) Aşağıdaki hallerde öğrencinin kaydı silinir:

a) Yükseköğretimden çıkarma cezası alan öğrenciler.

b) Bir başka üniversiteye yatay geçiş yoluyla giden öğrenciler.

c) Hastalık nedeniyle iki yıl izin verilen; ancak bu süre sonunda sağlık raporu ile öğre-

nimine devam edemeyeceği anlaşılan öğrenciler.

(2) Dört yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen ve/veya kayıt yenilemeyen

öğrencilerin Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişikleri kesilebilir.

(3) Öğrenciler bir dilekçe ile öğrenci işlerine başvurarak kendi istekleri ile kayıtlarını

sildirebilir. Bu durumda ödemiş oldukları harç ve ücretler iade edilmez.

(4) Kayıt silme işlemi ilgili yönetim kurulunun gerekçeli kararı alınarak, ilgili birimin

öğrenci işleri birimince yürütülür.

(5) Herhangi bir nedenle kaydını sildiren öğrencilerin dosyalarındaki belgeleri ve mezun

olarak Üniversiteden ayrılanların diplomalarını alabilmeleri için Üniversite tarafından tespit

edilen ilişik kesme işlemlerini yapmaları zorunludur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Giresun Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2011 28027

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 15/6/2012 28324
2- 5/2/2013 28550
3- 4/2/2014 28903
4- 16/6/2014 29032
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/28)

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
hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması sonuçlarını içermektedir. 

Soruşturma
MADDE 2 – (1) OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (OYKA) tarafından yapılan

başvuru üzerine Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli “metrekaresi 175 gramı geçmeyen
beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar” için 22/7/2014 tarihli ve 29068 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/26) ile
başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tara-
fından yürütülen damping soruşturması tamamlanmıştır.

Yerli üretim dalı
MADDE 3 – (1) Soruşturma konusu ürünün Türkiye’de yerleşik tek üreticisi olan baş-

vuru sahibi OYKA firmasının Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını
(YÜD) temsil niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir. 

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün Bakanlıkça tespit

edilen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bilinen üretici/ihracatçısına ve soruş-
turmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde
bulunulmuştur. 

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, şikâyetin gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir. 

(3) Taraflara görüş bildirme ve soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37
gün süre tanınmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılan-
mıştır.

(4) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde
talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir.

(5) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı belirlenen 55 ithalatçı firmadan 25’i
soru formunu cevaplandırmıştır. 

(6) Soruşturma konusu ülkede yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan olan International
Paper Company (International Paper) ve Rock-Tenn CP, LLC (Rock-Tenn) firmaları, damping
marjı hesabına esas teşkil eden temel bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak sunduğundan bahse
konu firmalar işbirliğine gelmiş olarak değerlendirilmiştir. 

(7) Öte yandan, soruşturma konusu ürünün direkt üreticisi olmamasına rağmen Türki-
ye’ye ticaretini yapan Avortex Limited, Eagle Paper International, Inc., G.A. Paper International
Inc., International Forest Products LLC, Korab International AB ve Perichem Trading Inc. fir-
maları, tacir soru formunu eksiksiz doldurarak işbirliğine gelmiş olarak kabul edilmiştir. Tacir
soru formunu dolduran Rockgold International Ltd. firması ise soruşturma döneminde Türki-
ye’ye satışı olmadığını beyan etmiştir.
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(8) Soruşturma açılışını müteakip Genel Müdürlük tarafından üretici/ihracatçı oldukları

bilinmeyen ancak tacir firmaların soru formlarına vermiş olduğu cevaplardan soruşturma ko-

nusu ürünün üretici/ihracatçısı olduğu anlaşılan KPAQ Industries LLC ve Kapstone Paper &

Packaging Corporation firmalarına da soruşturma açılışına ilişkin bildirim gönderilmiştir. Bahse

konu bildirime süresi içinde sadece KPAQ Industries LLC firması yanıt vermiştir. Ancak, söz

konusu firmanın cevaplarında esaslı eksikliklerin bulunduğu tespit edilmiş ve firmaya eksik-

liklerin tamamlanması için ek süre verilmiştir. Yine de firma, süresi içinde eksiklikleri tamam-

layamamış ve işbirliğine gelmemiş olarak değerlendirilmiştir.

(9)  Yönetmeliğin 23 üncü maddesi uyarınca ilgili taraf kabul edilen soruşturma konusu

ürünün üretici veya ihracatçılarından oluşan meslek kuruluşlarından American Forest & Paper

Association (AF&PA), World Containerboard Organisation ve Oluklu Mukavva Üreticileri

Derneği (OMÜD) soruşturma ile ilgili görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak iletmişlerdir.

Öte yandan, Turkish American Business Association-American Chamber of Commerce in Tur-

key Derneği de soruşturmaya ilişkin görüşlerini Genel Müdürlüğe iletmiştir.

(10) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve

değerlendirmeleri içeren “nihai bildirim” 18/5/2015 tarihinde ABD’nin Ankara’daki Büyük-

elçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılara, üretici/ihracatçılara ve yerli

üreticiye iletilmiştir. Tüm ilgili taraflara nihai bildirime ilişkin görüş bildirmeleri için yeterli

süre tanınmıştır. İlgili tarafların nihai bildirime yanıt verme süresinin uzatılması yönündeki

makul talepleri karşılanmıştır.

(11) Nihai bildirim sonrasında, tarafların nihai bildirime ilişkin görüş ve savlarını sözlü

olarak da sunmalarına imkan tanımak amacıyla tüm ilgili tarafların katılımı ile 27/5/2015 tari-

hinde kamu dinleme toplantısı düzenlenmiştir. 

(12) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrasında ortaya koyduğu tüm

bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendiri-

lebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturmaları

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde Çaycuma’da yerleşik yerli

üretici OYKA firması nezdinde 5-6 Şubat 2015 tarihlerinde, ABD’de yerleşik üretici/ihracatçı

International Paper firması nezdinde 2-6 Mart 2015 tarihlerinde, ABD’de yerleşik diğer yerli

üretici Rock-Tenn firması nezdinde ise 20-22 Nisan 2015 tarihlerinde yerinde doğrulama so-

ruşturmaları gerçekleştirilmiştir.

Soruşturma dönemi

MADDE 6 – (1) Damping belirlemesi için 1/7/2013–30/6/2014 tarihleri arası soruş-

turma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise veri toplama ve değer-

lendirme için 1/7/2011-30/6/2014 arasındaki dönem zarar inceleme dönemi olarak belirlen-

miştir.

(2) AF&PA nihai bildirim sonrasında sunduğu görüşlerde, YÜD’ün 1/7/2011-30/6/2012

döneminde soruşturma konusu ürünü ticari seviyelerde üretmemesinden dolayı zarar inceleme

döneminin 1/7/2012-30/6/2014 olarak belirlenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak, yapılan

değerlendirme neticesinde YÜD’ün 2011 yılının ikinci yarısından itibaren kraftlayner kağıt

üretimine ağırlık verme ve iç piyasaya arz etme girişiminde bulunduğu tespit edilmiş ve zarar

inceleme döneminde herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 
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İKİNCİ BÖLÜM
Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün
MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, “4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve

4804.11.90.10.00” Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında sınıflandırılan “met-
rekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış birincil elyaf yüzey (kraftlayner) kağıt-
ları”dır.

(2) Soruşturma konusu beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar, en az %70 oranında selüloz
hamurundan ve %30 ya da daha az oranda atık kağıt hamurundan üretilmektedir. Ürünün üre-
timinde kullanılan başlıca diğer hammaddeler karbondioksit, sülfirik asit, sodyum sülfat, kostik,
sönmemiş kireç gibi kimyasal maddelerdir.

(3) Ürünün üretim süreci kısaca şu şekildedir: Temin edilen kabuklu odunların kabuğu
soyularak 3-4 mm kalınlık ve 20-25 mm uzunluk ölçülerinde yonga haline dönüştürülür. Ka-
buksuz odunlar direkt yongalama işlemine tabi tutulur. Elde edilen yongalar pişirme kazanla-
rında belli bir basınç altında buhar ve pişirme çözeltisi ile ligninin ayırma işlemine tabii tutulur.
Amaç lifleri bir arada tutan lignini çözerek lifleri serbest hale getirmektir. Pişirme sonucu elde
edilen hamurun içinden pişmemiş kıymıklar ayrılır, pişme sonucu oluşan siyah çözelti hamur-
dan arındırılır. Bu aşamadan sonra hamur kağıt makinasına gönderilir.

(4) Kağıt makinasının teslim aldığı hamur önce öğütülerek iç ve dış saçaklanma işle-
mine tabii tutulur. Bu sayede elyaflar birbiri ile bağ yapmaktadır. Öğütülmüş ve kimyasalları
verilmiş hamur içindeki kum, metal gibi malzemeler uzaklaştırılır. Hamur yaş kısım olarak
tabir edilen ünitede uniform bir safiha halini alır, çizgisel baskı uygulanarak katı madde kon-
santrasyonu arttırılır, kurutma ünitesinde safihanın su ihtivası ısı transferi ile daha da azaltılarak
nihai ürün elde edilir. Elde edilen ürün müşteri talebine göre değişik ebatlarda kesilerek paket-
lenir.

(5) Ürünün teknik sınıflandırması, metrekare ağırlıklarına ve belirli test sonuçlarına
göre yapılmaktadır. Ürün, metrekare başına 100 gramdan 400 grama kadar değişen ağırlıklarda
üretilebilmektedir. Sınıflandırılmada kullanılan testlerden ilki ürünün patlama mukavemetini
ölçen Mullen testidir. Kraftlayner kağıtların patlama değeri 3.4 pa/gr ın üzerinde olmalıdır. Sı-
nıflandırılmada kullanılan diğer test ise SCT (Short Span Compressibility) ya da bir diğer adıyla
STFI (Swedish Test Fiber Institute) testidir. Bahse konu test kağıdın sıkıştırılabilirliğini ölç-
mektedir. Yerli üretici OYKA firmasından, işbirliğine gelen ihracatçılardan ve ürünün kullanı-
cılarından edinilen bilgilere göre, gerek metrekare başına düşen gram ağırlığı gerekse de test
sonuçları ürünün talebini etkileyen önemli unsurlardır. 

(6) Soruşturma konusu kağıtlar, ağırlıklı olarak oluklu mukavva üretiminde ve ambalaj
sektöründe kullanılmaktadır. Oluklu mukavvaların iç ve dış yüzeyleri kraftlayner kağıtlar ile
kaplanmaktadır.

Benzer ürün
MADDE 8 – (1) Soruşturma konusu ürün ile YÜD tarafından üretilen ve Türkiye pi-

yasasında satılan kraftlayner kağıtların teknik ve fiziki özellikleri ve temel kullanım alanı iti-
bariyle benzer özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, söz konusu ürünler Yönet-
meliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde benzer ürün olarak kabul edilmiştir. 

Benzer ürünün ithalatında uygulanan gümrük vergisi ve diğer vergiler
MADDE 9 – (1) Söz konusu üründe tüm ülkeler için gümrük vergisi muafiyeti uygu-

lanmaktadır. KDV oranı ise %18’dir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Dampinge İlişkin Belirlemeler

Genel
MADDE 10 – (1) ABD’de yerleşik üretici/ihracatçı firmalardan International Paper ve

Rock-Tenn firmaları soru formunu tam ve eksiksiz cevaplandırmıştır.
(2) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için normal değerin ve ihraç fiyatının nasıl

belirlendiği ve damping marjına ilişkin ayrıntılı bilgiler işbirliğine gelen firmalar ile kendileri
için özel olarak hazırlanan firma bildirimlerinde paylaşılmıştır.

(3) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için firma özel bildirimlerinde aksi belir-
tilmediği sürece normal değer, ihraç fiyatı ve damping marjı ilgili maddelerde belirtildiği şe-
kilde tespit edilmiştir. 

Temsil testi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükmü gereğince, işbirliğine gelen üre-

tici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kullanılıp
kullanılmayacağının belirlenmesi için genel ve ürün tipleri bazında temsil testi uygulanmıştır.
Buna göre, benzer mal satışlarının miktar bazında Türkiye’ye satışlarının %5’ini veya daha
fazlasını oluşturması halinde normal değer, normal ticari işlem çerçevesinde kabul edilen iç
piyasa satışları esasında, aksi halde oluşturulmuş normal değer esasında belirlenmiştir. 

Normal ticari işlem testi
MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümleri gereğince, işbirliğine gelen

üretici/ihracatçı firmaların menşe ülkedeki iç piyasa satışlarının normal değer tespitinde kul-
lanılıp kullanılmayacağının belirlenmesi için ürün tipleri bazında normal ticari işlem testi uy-
gulanmıştır. 

(2) Buna göre normal değer;
a) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının ağırlıklı ortalama

birim maliyetinin üzerinde olduğu durumlarda;
1) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının

%80’ini veya daha fazlasını oluşturması halinde, SD boyunca gerçekleşen tüm iç piyasa satış
işlemlerinin (kârlı ya da kârsız) ağırlıklı ortalaması esasında,

2) Birim maliyetin üzerindeki satış miktarının ürün tipinin toplam satış miktarının
%80’inden daha azını oluşturması halinde ise SD boyunca gerçekleşen yalnızca kârlı iç piyasa
satış işlemlerinin ağırlıklı ortalaması esasında belirlenmiştir.

b) Benzer ürünün tip bazında ağırlıklı ortalama net satış fiyatının, ağırlıklı ortalama bi-
rim maliyetinin altında olması halinde, SD boyunca kârlı iç piyasa satış işlemlerinin ağırlıklı
ortalaması esasında belirlenmiştir.

c) Benzer ürününün tip bazında kârlı satış işlemi olmaması halinde, oluşturulmuş nor-
mal değer esasında belirlenmiştir.

İç piyasa satışlarına dayanan normal değer
MADDE 13 – (1) İşbirliğine gelen üretici/ihracatçı firmalar için Yönetmeliğin 5 inci

maddesi hükmü gereğince iç piyasa satışlarının esas alındığı hallerde normal değer, menşe ül-
kenin iç pazarında benzer ürün için normal ticari işlemler çerçevesinde bağımsız alıcılar tara-
fından ödenmiş olan veya ödenmesi gereken fiyatlar esasında belirlenmiştir.

Oluşturulmuş normal değer
MADDE 14 – (1) Oluşturulmuş normal değer, firmadan temin edilen benzer ürünün

üretim maliyeti ile satış, genel ve idari giderler ile finansman giderine, Yönetmeliğin 6 ncı
maddesi hükmüne göre, normal ticari işlemler çerçevesinde benzer ürün satışlarından elde edi-
len ağırlıklı ortalama kâr oranının eklenmesi suretiyle hesaplanmıştır.
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İhraç fiyatının belirlenmesi 
MADDE 15 – (1) Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca, ihraç fiyatı, ihracatçı firma-

ların Türkiye’ye satışlarında ilk bağımsız alıcıya fiilen ödenen fiyat esasında belirlenmiştir. 
Fiyat karşılaştırması 
MADDE 16 – (1) Adil bir karşılaştırmanın yapılabilmesini teminen, normal değer ile

ihraç fiyatı mümkün olduğu ölçüde fabrika çıkış aşamasına getirilerek aynı ticari aşamada kar-
şılaştırılmıştır.

(2) Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü gereğince, ilgili taraflarca fiyat karşılaştır-
masını etkilediği ileri sürülen hususlar değerlendirilmiş ve kalite sınıflandırması,  taşıma, si-
gorta, yükleme ve bindirme masrafları, paketleme giderleri, ödeme koşulları, ticarî aşama fark-
lılığı, indirim, geri ödeme, banka masrafları, vergi iadesi gibi belgelendirilen, uygulanabilir ve
haklı görülen ayarlamalar yapılmıştır.

(3) International Paper firması nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerde, kendisine
yönelik yapılan damping marjı hesabında karşılaştırılan ihracat ürün tipleri ile iç piyasa ürün
tipleri arasında fiziksel farklılıklar olduğunu belirtmiş ve bununla ilgili olarak bir ayarlama ya-
pılması gerektiğini iddia etmiştir. Ancak, firmanın talep etmiş olduğu ve doğrusal bir yöntemle
hazırlanan gr./m2 bazlı ayarlama metodunun ürünün fiyat çeşitlenmesini tam olarak yansıtma-
dığı değerlendirilmiştir. Bunun üzerine, firmanın Türkiye’ye yönelik ihraç ürünlerinin farklı
gr./m2’ye sahip tiplerinin CIF ihraç fiyatlarındaki değişimlere göre normal değerde bir ayarla-
maya gidilmiştir.  

(4) Rock-Tenn firmasının nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerde, fiyat karşılaştır-
masını etkileyen unsurlardan ödeme vadesine ilişkin ayarlamalar ile banka masraflarına yönelik
ayarlamaların firmanın soru formlarına verdiği cevaplarda yer almadığı ve firmanın iddia et-
mediği ayarlamaların damping marjı hesabından çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. Firmanın
talep ettiği şekilde damping marjı hesabı revize edilmiştir.

Damping marjları
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi çerçevesinde damping marjları, normal

değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. 
(2) Buna göre, International Paper firması için CIF bedelin yüzdesi olarak hesaplanan

damping marjı %9,43 iken Rock-Tenn firması için aynı oran %15,06 olarak belirlenmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Zarara İlişkin Belirlemeler

İthalatın hacmi ve gelişimi
MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ülke

menşeli ithalatın hacminde mutlak veya nispi olarak artış olup olmadığı incelenmiştir. Söz ko-
nusu inceleme 6 ncı maddede belirtilen zarar inceleme dönemi için yapılmıştır. 6 ncı maddede
ifade edildiği üzere SD 1/7/2013-30/6/2014 dönemini kapsamakta olup SD-1 aynı dönemin
bir yıl öncesi, SD-2 ise aynı dönemin iki yıl öncesi anlamına gelmektedir.

Ürünün genel ithalatı (Kaynak: TÜİK)
MADDE 19 – (1) SD-2’de 210.970 ton olan soruşturma konusu ürünün toplam ithalatı,

SD-1’de 255.491 tona çıkmış ve SD’de 245.489 ton olarak gerçekleşmiştir. Değer olarak ise
SD-2’de 122,8 milyon ABD Doları olan soruşturma konusu ürünün toplam ithalatı, SD-1’de
161,3 milyon ABD Dolarına ve SD’de ise 163,8 milyon ABD Dolarına yükselmiştir. 
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Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatı (Kaynak: TÜİK)
MADDE 20 – (1) ABD’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı SD-2’de 144.080

ton ile toplam ithalatın %68’ini, SD-1’de 183.628 ton ile toplam ithalatın %72’sini, SD’de ise
180.907 ton ile toplam ithalatın %74’ünü oluşturmuştur. Değer olarak ise SD-2’de 83,8 milyon
ABD Doları olan ABD menşeli ithalat, SD-1’de 115,3 milyon ABD Doları, SD’de ise 120,8
milyon ABD Doları olarak gerçekleşerek önemli ölçüde artış göstermiştir. 

Ürünün üçüncü ülkelerden ithalatı (Kaynak: TÜİK)
MADDE 21 – (1) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalat, SD-2’de 66.890 ton ile toplam it-

halatın %32’sini, SD-1’de 71.863 ton ile toplam ithalatın %28’ini, SD’de ise 64.582 ton ile
toplam ithalatın %26’sını oluşturmuştur. Değer olarak ise SD-2’de 39 milyon ABD Doları olan
üçüncü ülke ithalatı, SD-1’de 46 milyon ABD Doları, SD’de ise 43 milyon ABD Doları olarak
gerçekleşmiştir. 

Dampingli ithalatın toplam Türkiye tüketimi içindeki payı
MADDE 22 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketimi, toplam ithalat ile Türkiye üre-

timinin tamamını oluşturan OYKA firmasının iç piyasa satışları toplamı şeklinde bulunmuştur.
Tüketim ve pazar payı hesaplaması zarar inceleme dönemi için yapılmıştır. Buna göre, toplam
yurt içi tüketim endeksi SD-2’de 100 olarak alındığında, SD-1’de 125’e, SD’de ise 130’a yük-
selmiştir.  

(2) Soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın pazar payı SD-2’de 100 olarak alındığında
takip eden dönemlerde sırasıyla 102 ve 97 olarak gerçekleşmiştir. Üçüncü ülkeler menşeli
ithalatın pazar payı ise SD-2’de 100 olarak alındığında SD-1’de 86’ya ve SD-2’de 75’e
düşmüştür. 

(3) International Paper firması nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerde, ithalatın ge-
lişimi konusunda, ithalatın mutlak artışı yerine Türkiye tüketimine göre nispi artışının dikkate
alınması gerektiğini ifade etmiştir. Ancak, gerek Yönetmeliğin 17 nci maddesi gerekse de Dün-
ya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşması’nın (DTÖ ADA) 3.2 nci maddesi zarara ilişkin
değerlendirme yapılırken ithalat hacminin mutlak veya üretim veya tüketime nispetle artmış
olup olmadığının tespit edilmesi hükmünü amirdir. Bu çerçevede, soruşturma konusu ABD
menşeli ithalatın hem mutlak hem de Türkiye’deki tüketime oranla artışı incelenmiştir. Zarar
inceleme döneminde ABD menşeli ithalat SD-2’den SD’ye 36.827 ton artarak %26’lık bir bü-
yüme gerçekleştirmiştir. Öte yandan, Türkiye toplam tüketimi aynı dönemde %30 oranında
artış göstermiştir. Talepte yaşanan bu artış YÜD’ün iç piyasaya dahil olmasında rağmen büyük
ölçüde ABD menşeli ithalatın artışı ile karşılanmıştır. Ancak, ABD menşeli ithalat talep artışı
ile aynı oranda artmadığından, söz konusu ithalatın pazar payı %3 oranında azalmıştır. Pazar
payında yaşanan %3’lük düşüş, talepteki artışın önemli bir bölümünün ABD menşeli ithalattaki
mutlak artış tarafından karşılandığı gerçeğini değiştirmemektedir.

(4) AF&PA ise 6 ncı maddede ifade edilen talebine matuf olarak yaptığı analizde SD-
1 ile SD dönemlerini kıyaslamış ve ABD menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak azaldığını
iddia etmiştir. Ancak, zarar inceleme döneminde herhangi bir değişikliğe gidilmediğinden
AF&PA’nın bu iddiası dikkate alınmamıştır. 

İthalat fiyatlarının gelişimi
MADDE 23 – (1) Toplam ithalatın ortalama birim fiyatlarına bakıldığında SD-2’de

582 ABD Doları/Ton, SD-1’de 631 ABD Doları/Ton, SD’de ise 667 ABD Doları/Ton olarak
gerçekleştiği görülmektedir. 

(2) ABD menşeli ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatı, SD-2’de 582 ABD Doları/Ton
iken, SD-1’de 628 ABD Doları/Ton’a, SD’de ise 668 ABD Doları/Ton’a yükselmiştir. 

(3) Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatın ortalama birim fiyatları SD-2’de 583 ABD Do-
ları/Ton iken, SD-1’de 640 ABD Doları/Ton’a, SD’de ise 667 ABD Doları/Ton’a yükselmiştir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalatın Yerli Üretici Fiyatları Üzerindeki Etkisi

Genel
MADDE 24 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde dam-

pingli ithalatın YÜD’ün satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken işbirliğine gelen ih-
racatçı firmalar bazında fiyat kırılması ve fiyat baskısı miktar ve oranları hesaplanmıştır. İhra-
catçı firmalar için hesaplanan fiyat kırılması ve fiyat baskısı SD için yapılmıştır. 

Fiyat kırılması ve fiyat baskısı
MADDE 25 – (1) Fiyat kırılması, ithal ürün fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’ün

yurt içi satış fiyatlarının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını gösterir. Fiyat baskısı ise
YÜD’ün olması gereken satış fiyatı ile soruşturma konusu ithal ürünlerin Türkiye pazarına
giriş fiyatlarının karşılaştırılması suretiyle hesaplanmaktadır.

(2) Fiyat kırılması ve fiyat baskısı analizinde, soruşturmada işbirliğine gelen ihracatçı
firmaların SD verileri kullanılmıştır. İşbirliğine gelen firmaların soru formlarına vermiş olduğu
cevaplarda, firmalar nezdinde yapılan yerinde incelemelerde ve işbirliğine gelen ithalatçı fir-
maların soru formlarına vermiş olduğu yanıtlarda tespit edildiği üzere, üretici/ihracatçı firma-
ların Türkiye’ye yaptığı ihracatın endüstriyel kullanıcılara yönelik olduğu görülmüştür. Bu
kapsamda, bazı büyük alıcılara satış indirimleri yapıldığı tespit edilmiştir. YÜD’ün ise satışla-
rının tamamının üretici/ihracatçıların alıcılarıyla aynı ticari aşamada olan endüstriyel kullanı-
cılara yönelik olduğu görülmüştür. Üretici/ihracatçılarla benzer şekilde yerli üreticinin de bazı
alıcılara satış indirimi uyguladığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede, fiyat karşılaştırmasının adil
bir şekilde yapılmasını teminen gerek üretici/ihracatçı firmaların gerekse de yerli üreticinin in-
dirimlerden arındırılmış net satış fiyatları fiyat kırılması hesabında kullanılmıştır. Satışlar aynı
ticari aşamada gerçekleştiği için bu konuda ayrıca bir ayarlama yapılmamıştır. YÜD’ün tüm
yurtiçi satışları fabrika çıkışı teslim şeklinde olduğu için üretici/ihracatçıların liman çıkış fiyatı
ile YÜD’ün fabrika çıkış fiyatı aynı aşamada kabul edilmiştir.

(3) Bu kapsamda, soruşturma konusu ürünün ağırlıklı ortalama CIF ihraç fiyatının üze-
rine işbirliğinde bulunan ithalatçılardan alınan ithalat masraf bilgileri çerçevesinde %3 oranında
ithalat ve diğer masraflar ilave edilerek soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasına giriş fi-
yatı bulunmuştur. Soruşturma konusu üründe tüm ülkelere gümrük vergisi muafiyeti uygulan-
ması nedeniyle CIF ithalat fiyatlarına gümrük vergisi eklenmemiştir. Söz konusu fiyat, YÜD’ün
ağırlıklı ortalama yurtiçi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede, SD’de International
Paper firmasından yapılan ithalatın YÜD’ün fiyatını CIF bedelin %3,6’sı oranında, Rock-Tenn
firmasından yapılan ithalatın ise YÜD’ün fiyatını CIF bedelin %11’i oranında kırdığı belirlen-
miştir. 

(4) Fiyat baskısı hesabında ise YÜD’ün olması gereken satış fiyatı, YÜD’ün SD’de
gerçekleşmiş ağırlıklı ortalama birim ticari maliyetine makul bir kâr oranı eklenerek bulun-
muştur. Bulunan bu fiyat ile soruşturma konusu ürün ithalatının liman çıkış fiyatı aynı aşamada
kabul edilmiştir. Buna göre, SD’de International Paper firmasından gerçekleştirilen ithalat
YÜD’ün fiyatlarını CIF bedelin %8,2’si oranında, Rock-Tenn firmasından yapılan ithalat ise
YÜD’ün fiyatlarını CIF bedelin %15,9’u oranında baskı altında tutmuştur. 

(5) International Paper firması nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, kendisi için
hesaplanan %3,6’lık fiyat kırılması oranının Yönetmeliğin 17 nci ve DTÖ ADA’nın 3.2 nci
maddesinde yer alan “önemli ölçüde” ifadesini tam olarak yansıtmadığı ve dolayısıyla bu dü-
zeydeki bir fiyat kırılmasının dikkate alınmaması gerektiğini ifade etmiştir. AF&PA da genel
olarak aynı atıfları kullanarak ABD menşeli ithalatın YÜD’ün fiyatlarını “önemli ölçüde” kır-
madığını iddia etmiştir. Bununla beraber, ne ulusal mevzuatta ne de DTÖ ADA’nın ilgili hü-
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kümlerinde hangi fiyat kırılması oranının “önemli ölçüde” kabul edilmesi gerektiğine ilişkin
bir hüküm bulunmaktadır. Esasen, “önemli ölçüde” ifadesi sektörden sektöre değişkenlik gös-
terebilen bir seviye olabilir. Kraftlayner kağıtlar gibi ürün farklılaştırması açısından neredeyse
emtia sınıfında sayılabilecek bir ürünün yer aldığı sektörde %3,6’lık bir fiyat kırılması oranı
kullanıcı tercihleri açısından son derece önemli bir seviye olarak değerlendirilmektedir.

(6) International Paper firması ile AF&PA nihai bildirime sunmuş oldukları görüşlerde
fiyat bastırması testlerinin bu soruşturma için yapılmadığını; ancak yapılması gerektiğini iddia
etmişlerdir. Esasında, dampingli ithalatın YÜD’ün iç piyasa satışları üzerinde etkisini analiz
etmek için fiyat bastırması hesabının yapılması zorunlu değildir. Üçüncü ve dördüncü fıkralarda
yer alan değerlendirmeler, dampingli ithalatın YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını olumsuz olarak
etkilediği ve YÜD’ün fiyatlarını olması gereken düzeyde artıramadığını ortaya koymaktadır. 

(7) International Paper, Rock-Tenn, Korab firmaları ve AF&PA nihai bildirime sunmuş
oldukları görüşlerinde, yerli üretim dalı ile ihracatçıların üretim ve satışlarda farklı ürün tiple-
rine ağırlık vermiş olabilecekleri ve dolayısıyla fiyat baskısı ve fiyat kırılması hesaplarının
ağırlıklı ortalama yöntemiyle değil tip bazında ya da en çok satışa konu olan tip bazında yapıl-
ması gerektiği hususlarını dile getirmişlerdir. Söz konusu talepler doğrultusunda fiyat baskısı
ve fiyat kırılması hesapları gerek International Paper gerekse de Rock-Tenn firmalarının iç pi-
yasaya en çok sattığı tip olan metrekare ağırlığı 135 gram kraftlayner kağıtlar için yapılmıştır.
Buna göre söz konusu ürün tipinde, International Paper firması YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını
%3,25 düzeyinde kırmış ve %9,44 düzeyinde baskı altında tutmuştur. Benzer şekilde Rock-
Tenn firması ise YÜD’ün yurt içi satış fiyatlarını %8,72 düzeyinde kırmış ve %15,22 düzeyinde
baskı altında tutmuştur.

(8) International Forest Products firması ve AF&PA nihai bildirime sunmuş oldukları
görüşlerinde, SD sonrası dönemde TL’nin ABD Doları karşısında önemli ölçüde değer kay-
bettiğini, ithalatın pahalı hale geldiğini ve SD’de mevcut olan baskı ve kırılma durumlarının
ortadan kalktığını ifade etmişlerdir. Ancak, YÜD’ün ABD menşeli ithalatın dampingli olduğu
ve dampingli ithalatın kendisini maddi zarara uğrattığı iddiası başvurunun gerçekleştiği dönem
için yapılmıştır. Bunun üzerine İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ
No: 2014/26) ile açılan damping soruşturmasında, 6 ncı maddede belirtildiği üzere SD
1/7/2013-30/6/2014, zarar inceleme dönemi ise 1/7/2011-30/6/2014 dönemi olarak belirlen-
miştir. Soruşturma açıldıktan sonra toplanan bilgiler ve yapılan tüm değerlendirmeler SD ve
zarar inceleme dönemi için yapılmıştır. Bu dönemler dışındaki zaman dilimleri için ilgili ta-
rafların dile getirdiği iddialar soruşturma kapsamında dikkate alınmamıştır. 

ALTINCI BÖLÜM
Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri
MADDE 26 – (1) YÜD’ün ekonomik göstergelerinin incelenmesinde başvuru sahibi

OYKA firmasının soruşturma konusu ürüne ilişkin zarar inceleme dönemi içinde gerçekleşen
verileri esas alınmıştır. 

(2) Söz konusu dönem için yapılan zarar analizinde eğilimi görebilmek amacıyla TL
bazındaki veriler TÜİK tarafından hesaplanan on iki aylık ortalama üretici fiyatları endeksi
kullanılarak enflasyondan arındırılmış ve SD-2 dönemi esas alınarak endeksleme yapılmıştır. 

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan üretim miktar endeksi, takip

eden dönemlerde sırasıyla 365 ve 1.022 olarak gerçekleşmiştir.
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2) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe üretim kapasitesi SD-2 döneminde 100 iken
SD-1’de 106, SD’de ise 125 olarak gerçekleşmiştir. KKO endeksi ise SD-2’de 100 olarak kabul
edildiğinde takip eden dönemlerde sırasıyla 343 ve 817 olarak gerçekleşmiştir.

3) KKO endeksinde önemli ölçüde bir artış gözlemlenmesine rağmen firmanın kraft-
layner kağıt üretiminde ciddi seviyede atıl kapasitesinin var olduğu tespit edilmiştir. 

b) Yurt içi satışlar ve ihracat
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan yurt içi satış miktar endeksi,

takip eden dönemlerde sırasıyla 351 ve 1.092 olarak gerçekleşmiştir. SD-2’de 100 olan yurt
içi satış hâsılat endeksi ise takip eden dönemlerde artarak sırasıyla 429 ve 1.378 olarak ger-
çekleşmiştir.

2) YÜD’ün soruşturma konusu üründe zarar inceleme döneminde ihracatı bulunma-
maktadır.

c) Yurt içi fiyatlar
1) YÜD’ün soruşturmaya konu üründe SD-2’de 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi bi-

rim satış fiyatı endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 122 ve 126 olarak gerçekleşmiştir.
ç) Pazar payı
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan yurtiçi pazar payı endeksi,

takip eden dönemlerde sırasıyla 293 ve 789 olarak gerçekleşmiştir. 
d) Stoklar
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan stok miktar endeksi, takip

eden dönemlerde sırasıyla 540 ve 260 olarak gerçekleşmiştir. 
e) İstihdam
1) YÜD’ün soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan direkt işçi sayısı SD-2’de 100

iken SD-1’de değişmeyerek yine 100 olarak gerçekleşmiş, SD’de ise 105’e yükselmiştir.
SD-2’de 100 olan idari personel sayısı endeksi, takip eden dönemlerde sırasıyla 102 ve 95 ola-
rak gerçekleşmiştir.

f) Ücretler
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak SD-2 döneminde 100 olan işçilerin aylık

giydirilmiş brüt ücret endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 115 ve 123’e yükselmiştir. 
g) Verimlilik
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de 100 olan üretimde çalışan işçi başına

verimlilik endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 365 ve 976 olarak gerçekleşmiştir.
ğ) Maliyetler ve kârlılık
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2 döneminde 100 olan ağırlıklı ortalama bi-

rim ticari maliyet endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 102 ve 99 olarak gerçekleşmiştir.
2) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de -100 olan birim kârlılık endeksi takip

eden dönemlerde sırasıyla -26 ve 3 olarak gerçekleşmiştir.
h) Nakit akışı
1) YÜD’ün soruşturma konusu üründe SD-2’de -100 olan nakit akışı endeksi takip eden

dönemlerde sırasıyla 48 ve 498 olarak gerçekleşmiştir.
ı) Net kârlılık, özsermaye kârlılığı ve yatırım hâsılatı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak SD-2’de 100 olan net kârlılık (Net Kâr/Net

Satış) endeksi, takip eden dönemlerde sırasıyla 12 ve 23 olarak gerçekleşmiştir.
2) Özsermaye kârlılığının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Özsermaye endeksi

SD-2’de 100 iken takip eden dönemlerde sırasıyla 13 ve 25 olarak gerçekleşmiştir.
3) Yatırımların geri dönüş oranının göstergesi olarak kabul edilen Kâr/Aktif Toplamı

endeksi SD’de 100 iken takip eden dönemlerde sırasıyla 11 ve 23 olarak gerçekleşmiştir.
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i) Büyüme
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak bilançosunda yer alan varlıkların toplamı

SD-2’de 100 iken takip eden dönemlerde sırasıyla 108 ve 89 olarak gerçekleşmiştir.
j) Özsermaye artışı
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak, SD-2’de 100 olan öz sermaye büyüklük

endeksi takip eden dönemlerde sırasıyla 87 ve 80 olarak gerçekleşmiştir.
k) Yatırımların seyri
1) YÜD’ün bütün faaliyetleri ile ilgili olarak SD-2 döneminde 100 olan yatırım endeksi

takip eden dönemlerde sırasıyla 50 ve 81 olarak gerçekleşmiştir. 
Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesi
MADDE 27 – (1) YÜD’ün entegre kağıt tesisleri içerisinde selüloz fabrikası, kağıt fab-

rikası ve kağıt torba fabrikası bulunmaktadır. Yerli üretici, vermiş olduğu stratejik kararlara
göre kağıt üretim hattında farklı kağıtlar üretebilmekte ve piyasada rekabetçi fiyatların oluşması
durumunda üretim hattını kraftlayner kağıt üretimine ayırabilmektedir. YÜD’ün nihai bildirime
sunmuş olduğu görüşlerinde, fiyat bazlı haksız rekabetin ortadan kalkması durumunda gerekirse
kağıt torba üretim hattı için gerekli olan kağıtların dışardan tedarik edilebileceği ve üretim hat-
tının tamamen kraftlayner kağıt üretimine ayrılabileceği ifade edilmektedir. Bu çerçevede,
SD-2 ve SD-1 dönemlerinde kraftlayner kağıtlarda agresif olmayan ve düşük tonajlı üretim
yapan YÜD, SD’de ise daha agresif bir tutum sergilemiştir.  Bu durumun doğal bir sonucu ola-
rak, YÜD üretim miktarını, yurt içi satışlarını ve yurt içi pazar payını zarar inceleme dönemi
boyunca artırmıştır. YÜD’ün kapasite kullanım oranı ve istihdamı olumlu bir seyir izlerken
stoklarda artış görülmüştür. Ancak, YÜD’ün kraftlayner kağıt üretme yeteneğini haiz teorik
kapasitesi önemli ölçüde atıl kalmıştır.

(2) Öte yandan, YÜD SD-2 ve SD-1’de soruşturma konusu üründen kâr elde edeme-
mişken, SD’de cüz’i de olsa kâr elde edebilmiş ve SD-2’de nakit kaybederken SD’de nakit ka-
zanmaya başlamıştır. Öte yandan, YÜD’ün firma geneli göstergelerine bakıldığında, zarar in-
celeme döneminde firma geneli yatırımların azaldığı, aktif toplamının küçüldüğü, özsermayenin
azaldığı ve net kârlılığın önemli oranda düştüğü görülmektedir.  

Değerlendirme
MADDE 28  – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre YÜD’de zarar tespiti dampingli

ithalatın hacmi ve bu ithalatın iç piyasadaki benzer mal fiyatları ile YÜD üzerindeki etkilerini
içermektedir. Bu çerçevede, ABD menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimine bakıl-
mıştır. Zarar inceleme döneminde bahse konu ithalat miktarı mutlak olarak 140 bin ton sevi-
yelerinden 180 bin ton seviyelerine yükselmiştir. Aynı şekilde, soruşturma konusu ülkeden ya-
pılan ithalat nispi olarak toplam ithalatın SD-2’de %68’ini temsil ederken, SD’de aynı oran
%74’e yükselmiştir. Öte yandan, ABD menşeli ithalatın Türkiye toplam tüketiminden aldığı
pay, zarar inceleme döneminde %3 azalmıştır.  

(2) ABD menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerindeki etki-
sini görebilmek için firma bazlı fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesabı yapılmıştır. Nihai bildirim
raporunda firma geneli fiyat seviyelerine göre yapılan değerlendirme, nihai bildirime sunulan
görüşler mukabilinde firma ve ürün tipi bazlı yapılmış ve iç piyasaya en çok satışı yapılmış
olan 135 gr./m2’lik ürün tipinde de fiyat kırılması ve fiyat baskısı bulunmuştur. Buna göre,
ABD menşeli ithalatın fiyatlarının YÜD’ün iç piyasa satış fiyatlarını gerek genel düzeyde ge-
rekse de ürün tipi bazında kırarak ve baskı altında tutarak olumsuz etkilediği ve bu durumun
YÜD’ün fiyatlarını olması gereken seviyelerde belirleyememesi gibi bir sonuç doğurduğu tespit
edilmiştir. 
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(3) YÜD’de zarar incelemesinin bir diğer ayağı olan YÜD’ün ekonomik göstergelerinde
ise baz etkisinden dolayı genel olarak olumlu bir seyir gözlemlenmektedir. Ancak, YÜD’de
kraftlayner kağıt üretimi için önemli seviyede atıl kapasite mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(4) Tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde, YÜD’de soruşturma konusu ürün bağla-
mında zarar inceleme döneminde maddi zararın mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

(5) International Paper, Rock-Tenn, Korab ve International Forest Products firmaları
ile AF&PA nihai bildirime sunmuş oldukları görüşlerinde, YÜD’ün ekonomik göstergelerinin
olumlu seyrettiğini ve maddi zarar durumunun unsurlarının oluşmadığını ifade etmişlerdir. An-
cak, yapılan değerlendirmede, YÜD’ün ekonomik göstergelerinin baz etkisinden dolayı olumlu
bir seyir izlediği, YÜD’ün soruşturma konusu üründe kârlılık durumunun zarar inceleme dö-
neminde olumlu gelişiyor gibi görünmesine rağmen, kârlılığın SD’de çok düşük bir düzeyde
gerçekleştiği, soruşturma konusu üründe verimli üretim için olması gereken kârlılığı ve ölçeği
yakalayamayan YÜD’ün büyüyen pazardan yeterli pay alamadığı ve soruşturma konusu ürün
için kurulu olan kapasitesinin önemli oranda atıl kaldığı ya da sabit maliyetlerin daha yüksek
olduğu ancak verimin düşük kaldığı diğer kağıt ürünlerinin üretiminde kullanıldığı tespit edil-
miştir. Dolayısıyla, her ne kadar baz etkisinden dolayı YÜD’ün üretim, satışlar ve kârlılığında
olumlu bir seyir görünüyor olsa da, ekonomik göstergeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde
maddi zarara ilişkin yeterli delillerin mevcut olduğu değerlendirilmektedir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Dampingli İthalat ile Zarar Arasındaki Nedenselliğe İlişkin Belirlemeler

Dampingli ithalatın zarar üzerindeki etkisi
MADDE 29 – (1) Soruşturmaya konu olan ülke menşeli ithalatın dampingli olduğu

üçüncü bölümde tespit edilmiştir. Diğer taraftan, zarar inceleme döneminde ABD menşeli
ithalat %26 oranında artmış ve toplam ithalat içindeki payı %68’den %74’e yükselmiştir. YÜD,
SD-2 döneminde çok cüz’i olan üretimini artırarak iç piyasaya nüfuz etmek istemiş ve vermiş
olduğu stratejik bir kararla kağıt üretim hattını pazar büyüklüğü açısından yeterli gördüğü kraft-
layner kağıt üretimine yönlendirmiştir. Ancak, mutlak olarak artan ABD menşeli dampingli it-
halatın YÜD’ün iç piyasa satış fiyatları üzerinde oluşturmuş olduğu fiyat kırılması ve fiyat
baskısı gibi unsurlar nedeniyle YÜD’ün üretimi ve satışları artmış olmasına rağmen, kârlılığı
ve pazar payı çok düşük seviyelerde seyretmiş ve kurulu kapasitesinin önemli bir bölümü atıl
kalmış ya da verimsiz ürünlerin üretimine ayrılmıştır.  

(2) Bu tespitler ışığında, zarar inceleme döneminde mutlak olarak miktar ve değer ba-
zında artış gösteren ABD menşeli dampingli ithalatın seyri ile YÜD’deki zarar durumunun eş
zamanlı seyrettiği; bu nedenle, YÜD’de görülen zararın dampingli ithalattan kaynaklandığı
değerlendirilmektedir.

Zarara neden olabilecek diğer unsurlar
MADDE 30 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri gereğince, YÜD’de maddi

zarara yol açabileceği düşünülen diğer bilinen unsurlar incelenmiştir. Bu kapsamda, üçüncü
ülke menşeli ithalatın hacmi ve fiyatları, YÜD’ün ihracat performansı ve verimliliği, kullanıcı
talebinde yaşanan gelişmeler ile teknolojik farklılıklar konuları incelenmiştir.

Üçüncü ülkelerden ithalat 
MADDE 31 – (1) 21 inci maddede ifade edildiği üzere, üçüncü ülkelerden yapılan

ithalat miktar ve değer olarak zarar inceleme dönemi boyunca düşüş göstermiş, ortalama birim
fiyatları ise genel ithalatın ortalama birim fiyatlarına yakın seyretmiştir. Öte yandan, söz konusu
dönemde üçüncü ülke menşeli ithalatın Türkiye pazar payında %25 oranında düşüş yaşandığı
tespit edilmiştir. Bu çerçevede, YÜD’de tespit edilen zararın üçüncü ülkeler kaynaklı olmadığı
değerlendirilmektedir.
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(2) International Paper firması nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, üçüncü
ülke menşeli ithalatın fiyatlarının ABD menşeli ithalatın fiyatlarından düşük olduğunu ve bu
ülkeler kaynaklı fiyat kırılması ve fiyat baskısının da YÜD’de zarara yol açabileceğini iddia
etmiştir. Ancak, üçüncü ülkeler menşeli ithalat zarar inceleme döneminde mutlak ve nispi olarak
azalmıştır. Azalan ithalatın fiyatlarının YÜD’ün yurtiçi satış fiyatları üzerinde bir baskı unsuru
olmadığı, piyasada fiyatları temel etkileyen unsurun %60’ın üzerinde bir pazar payına sahip
olan ABD menşeli ithalat olduğu ve bu ithalatın da dampingli olduğu ve YÜD’de maddi zarara
neden olduğu değerlendirilmektedir. 

Yerli üretim dalının ihracatı ve verimliliği
MADDE 32 – (1) 26 ncı maddede tespit edildiği üzere, YÜD’ün zarar inceleme döne-

minde ihracatı bulunmamaktadır. YÜD’ün soruşturma konusu ürün verimlilik endeksi ise baz
etkisi nedeniyle zarar inceleme döneminde yaklaşık on katına çıkmıştır. Dolayısıyla, YÜD’de
meydana gelen zararın ihracat performans düşüklüğü ya da verimlilik kaybı nedeniyle olmadığı
değerlendirilmektedir.

(2) AF&PA nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde, YÜD’ün kraftlayner üretimin-
de yeni olduğunu, var olan kağıt hattının kraftlayner üretimi için dönüştürülmesinin bir takım
verimsizliklere yol açmış olabileceğini iddia etmiştir. Yapılan inceleme sonucu, baz etkisinden
dolayı YÜD’ün verimlilik endeksi artıyor görünse de, YÜD’ün yeni bir ürün üretimine geçişte
verimlilik kayıplarına maruz kalmış olabileceği; ancak bunun da dampingli ithalatın fiyatlar
üzerindeki etkisi sonucu YÜD’ün üretim, satış ve kârlılığını istenilen oranda artıramaması ne-
deniyle yaşadığı kapasite problemlerinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilmiştir.

Kullanıcı talebinde yaşanan gelişmeler ve teknolojik farklılıklar
MADDE 33 – (1) Yapılan incelemede, soruşturmaya konu ürünün kullanım alanı ve

kullanıcı algılamasının aynı kaldığı ve dolayısıyla tüketim eğiliminde bir değişiklik olmadığı
değerlendirilmektedir. Kraftlayner kağıtların asgari olarak belirli bir yüzdesinin selülozdan üre-
tilmesi gerekmektedir. Bu oran %70-80 aralığında olabileceği gibi bazı kullanıcılar %100 se-
lülozdan kağıt talep edebilmektedirler. Öte yandan, 7 nci maddede belirtildiği üzere Mullen
testi ve SCT testi gibi kraftlayner kağıtlara yönelik performans testleri talebi etkileyen önemli
unsurlar arasındadır. Bazı ithalatçı firmalar ve OMÜD, ithal ürünlerin yerli ürünlere tercih edil-
mesinin tek sebebinin fiyat olmadığını, YÜD’ün ürün kalitesindeki düşüklük ve mukavemet
testlerinde istenen sonuçların elde edilememesi gibi unsurların da ithal ürünlerin tercih neden-
leri arasında yer aldığını iddia etmişlerdir. Ancak, yapılan incelemeler ve yerinde doğrulama
soruşturmaları sonucu YÜD’ün, soruşturma konusu kraftlayner kağıtların 175 gr./m2 ağırlığına
kadar olan tüm tiplerini istenilen spektlerde ve istenilen selüloz oranında üretebilme yeteneğini
haiz olduğu değerlendirilmektedir. Esasında, YÜD’ün Türkiye iç pazarına girme kararından
sonra iç piyasada yetersiz olmasına rağmen belirli bir oranda pay edinebilmesi YÜD’ün ürünleri
ile ithal ürünlerin kalite ve performans bakımından ikame ürünler olduklarını göstermektedir.
Bu çerçevede, ithalatçı soru formlarından elde edilen cevaplarda da teyit edildiği üzere soruş-
turma konusu ürünün fiyatı, piyasadaki rekabetin tek olmasa bile en önemli unsurlarındandır. 

(2) International Paper firması, AF&PA ve bazı ithalatçılar nihai bildirime sunmuş ol-
dukları görüşlerinde YÜD’ün soruşturma konusu ürünlerinin fiyat bazlı rekabet yerine kalite
bazlı rekabetten dolayı tercih edilmediğini ve şikayet konusu ithalatın fiziksel ve performans
özellikleri bakımından tercih edilir olduğunu iddia etmişlerdir. Söz konusu iddialara ilişkin de-
ğerlendirme birinci fıkrada yapıldığından ek bir değerlendirmeye ihtiyaç duyulmamaktadır.

(3) Gerek yerli üretici nezdinde gerekse de ihracatçılar nezdinde gerçekleştirilen yerinde
doğrulama soruşturmalarında yapılan gözlemler sonucu, soruşturmaya konu ülkede üretilen
benzer ürün ile YÜD tarafından üretilen benzer ürünün üretim teknolojisinde talebi etkileyecek
düzeyde önemli bir farklılık olmadığı belirlenmiştir.

14 Temmuz 2015 – Sayı : 29416                            RESMÎ GAZETE                               Sayfa : 37



Diğer unsurlar
MADDE 34 – (1) Yapılan inceleme neticesinde, dampingli ithalat dışında diğer bilinen

unsurlardan herhangi birinin YÜD’de tespit edilen maddi zarar üzerinde önemli olumsuz etkiye
neden olamayacağı belirlenmiştir.

(2) AF&PA nihai bildirime sunmuş olduğu görüşlerinde YÜD’ün odun ithal etmemesi
sebebiyle hammadde maliyetlerinin yüksek olduğunu ve YÜD’ün firma geneli finansal mali-
yetlerinin artmakta olduğunu ve bu unsurların maddi zarara yol açan diğer unsurlar olarak de-
ğerlendirilebileceğini iddia etmiştir. Yapılan inceleme sonucu, yerli üretici OYKA firmasının
yurt dışından odun tedarik etmediği; ancak odunun kırpılmış hali olan yongayı yurt dışından
tedarik ettiği ve hammadde maliyetlerini rekabetçi bir seviyeye bu şekilde taşıyabildiği değer-
lendirilmiştir. Öte yandan, yerli üretici OYKA firmasının finansal maliyetlerinin arttığı tespiti
doğrudur. Ancak, artan finansal maliyetin soruşturma konusu ürün üretimi de dahil yapılan di-
ğer yatırımlarla alakalı olduğu firma tarafından teyit edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme ve Sonuç

Karar
MADDE 35 – (1) Soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve

her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiş olup, İthalatta Haksız Rekabeti
Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei
belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında karşısında belirtilen oranlarda dampinge karşı kesin
önlem yürürlüğe konulmuştur.

Uygulama
MADDE 36 – (1) Gümrük idareleri, 35 inci maddede gümrük tarife pozisyon numarası,

tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ser-
best dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge
karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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ORTA SAYFA - 4 
 

T.C. 

Resmî Gazete 
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

14 Temmuz 2015 

SALI 
Sayı : 29416 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesinden 

Esas No : 2015/36 

Karar No : 2015/167 

Mahkememizin 12/05/2015 tarih ve 2015/36 esas 2015/167 sayılı kararı ile Askeri yasak 

bölgelere girme suçundan TCK.332/1,62,53/1-2-3 CMK 231/5-8maddeleri gereğince HÜKMÜN 

AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 

dair verilen karar Esfandıar ve Zahra oğlu 1982 D.lu.İran uyruklu MOSTAFA HAGHSHENAS'ın 
adresi tespit edilememiş ve dosyadada adresi bulunmadığından karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın 

RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına tebliğ tarihinden 

itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine dilekçe 

verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulup İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna 
başvurulabileceğine,itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği, 

İlanen tebliğ olunur. 5107 

—— • —— 
İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesinden  

Esas No : 2013/438  

Karar No : 2014/662 

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Zehirli Madde İmali ve ticareti Yapmak suçlarından 
Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 24/09/2014 tarihli ilamı ile sanıkların 

üzerine atılı suç sabit olmadığından CMK.'nın  223/2-e maddesi uyarınca Beraatlerine  Suça konu 

ilaçların 5607 Sayılı Yasanın 16. maddesi delaletiyle TCK 54/4 maddesi uyarınca Müsaderesine 

dair verilen kararın ve katılan vekili tarafından verilen temyiz dilekçesinin  sanıklar Abdullah 

oğlu 1985 doğumlu HUSSEIN SHIKH ALJB ve Mohammad oğlu 1983 doğumlu SAAD SHIKH 

ALJEB'ın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile  karar ve temyiz dilekçesi tebliğ 
edilememiştir  

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

sanıklar yokluğunda verilen karar yönünden tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Yargıtay'a 

gönderilmek üzere mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü 
başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle temyiz yasa yolu açık olmak üzere (karar bu usul ve 

yöntem ile temyiz dilmemesi halinde kesinleştirilerek infaz verilecektir) karar verilmiş olup ilan 

olunur. 5106 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 19 (ONDOKUZ) 

ADET ARAÇ VE 19 ADET ŞOFÖR 09.09.2015 TARİHİNDEN 

09.09.2017 TARİHİNE KADAR KİRALANACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ihtiyacı 19 (ondokuz) adet araç ve 19 adet şoför 

09.09.2015 tarihinden 09.09.2017 tarihine kadar “Kiralama Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi’’ne 

uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan 

kiralanacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 

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

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

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

yatırmaları zorunludur. 

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

zarfa konulması zorunludur. 

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

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

birlikte, Ofis tip ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul edildiğini belirten 

yazılı taahhütname ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 24.07.2015 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, I Nolu 

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

dikkate alınmayacaktır. 

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

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

sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin iç zarfları aynı gün 

açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, iç zarfların açılmasını müteakip en az 40 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu işin tamamı için teklif verilecek olup kısmi teklifler dikkate alınmayacak 

ve teklifler toplam tutar üzerinden değerlendirilecektir. 

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

tutarda en az 6 ay vadeli geçici teminat verilecektir. (İlişik örneğe uygun) 

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

olup, Ofis, ihale konusu işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediğine vermekte 

serbesttir. 6503/1-1 
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TAŞINMAZ KİRALANACAKTIR 

Akçakoca Belediye Başkanlığından: 

1 - Akçakoca Belediye Encümeninin 25/06/2015 tarih ve 202 sayılı kararı uyarınca 

Akçakoca İlçesi Hacıyusuflar Mahallesi tapunun 317 ada 68 parsel numaralı taşınmaz olup 

toplam 4399,84-m2 miktarındadır. Taşınmaz üzerinde 4 adet 4 tabancalı akaryakıt pompası, I adet 

çift tabancalı LPG pompası, I adet ve toplamda 251 m2 olan 2 katlı betonarme yapı 

bulunmaktadır. 2 katlı betonarme 4 yapının bodrum katında 30 depo ve 35 m2 bay-bayan wc. l . 

Katında 60 m2 yıkama-yağlama ünitesi, 66 ofis ve 60 m2 market amaçlı kullanmak şartıyla özel 

veya tüzel kişilere aylık 7.500,00 TL muhammen bedel ile 10 (On) yıllığına kiraya verilmesine, 

%50'si peşin geri kalan tutar 6 ay içinde eşit taksitler halinde ödenmesi kaydı ile 2886 sayılı 

Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile kiralanması işidir.  

2 - İhale şartnamesi Hesap İşleri Müdürlüğünden ihaleye katılabilmek için 1.000,00 TL 

bedel karşılığında satın alınması zorunludur.  

3 - İhale 23 Temmuz 2015 Perşembe günü saat 10:00 da Akçakoca Belediye Başkanlığı 

Toplantı Salonunda encümen huzurunda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. diğer ilgili 

maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle ihalesi yapılacaktır.  

4 - Kiralama ihalesine konu olan işyerinin muhammen kira bedeli aylık 7.500,00 TL. 10 

yıllık kira bedeli 900.000,00 TL. olup ihale geçici teminatı yıllık ihale bedeli üzerinden %3 hesabı 

ile 27.000,00 TL.'dir, geçici teminattan hariç ayrıca 250.000,00 TL. güvence bedeli alınacaktır. 

Güvence bedeli Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırılacak veya Belediyemizin Halk Bankası 

Akçakoca Şubesindeki TR 74 0001 2009 3280 0005 0000 07 nolu hesabına yatırılarak banka 

dekontu ibraz edilecektir. İhaleyi alan talipli %6 oranında kati teminat yatırmak zorundadır.  

4 a-) İhaleyi alan talipliden bir defaya mahsus 1.000.000,00 TL nakit olarak 10 yıllık üst 

kullanım hakkı bedeli alınacak olup ikinci 5 yıllık süre için üst kullanım hakkı bedeli 

alınmayacaktır. Üst kullanım bedeli ödeme esnasında ihaleden önce talipli tarafından yatırılan 

250.000,00 TL güvence bedeli mahsup edilecektir. Üst kullanım hakkı bedeli ihale kararının 

talipliye tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Belediyeye nakit olarak ödenecektir. 

Bu bedel ödenmediği sürece ihaleyi alan talipli sözleşme imzalamayacak olup ayrıca Akaryakıt 

İstasyonunun teslimi de yapılmayacak ve geçici teminat ve güvence bedeli Belediyeye irat 

kaydedilecektir.  

5 - İhaleye girecek isteklilerin; 

a) Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu  

b) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,  

c) Özel kişiler ikametgâh senedi ve nüfus cüzdan örneğini,  

d) Tüzel kişiler adına gireceklerin 2015 yılı tasdikli yetki belgesini, imza sirkülerini, tüzel 

kişiliğe ait 2015 yılı Ticaret Odası Belgesini,  

e) Özel kişiler adına vekâleten ihaleye gireceklerin 2015 yılı noter tasdikli vekâletname 

örneğini ve imza sirkülerini,  

f) Belediye Hesap İşleri Müdürlüğünden borcu yoktur yazısını,  

g) Ortak girişim olarak gireceklerin Ortak Girişim Beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ile 

ortak girişimi oluşturanların imza sirkülerini vermeleri zorunludur. 

h) Taliplinin akaryakıt satış ve servis istasyonu işi ile ilgili ticari faaliyet gösterdiğine dair 

belgenin aslı ve noter tasdikli sureti.  

ı) İhale geçici teminatı ve güvence bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  

Duyulur. 6492/1-1 
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TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" 

Satış Komisyonu Başkanlığından:  

 DOSYA NO: 2005/123  

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“Fon”) tarafından aşağıda adı, soyadı/ticaret unvanı 

belirtilen amme borçlularından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 

hükümleri uyarınca haczedilen mal, hak ve varlıklar ile bu varlıkların feri veya mütemmim cüzü 

niteliğindeki sözleşmelerden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulunun (“Kurul”) 05/03/2015 

tarih ve 2015/47 sayılı kararı ile oluşturulan, “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik 

(“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde 

(“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

BORÇLULAR 

Murtaza Yavuz Zeytinoğlu 

Emzet Akaryakıt Dağıtım Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 

Zeytinoğlu Tic. ve San. A.Ş.  

TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜN KAPSAMI 

Fon Kurulunun 05/03/2015 tarih ve 2015/47 sayılı kararı ile oluşturulan Emzet Akaryakıt 

Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; borçluların akaryakıt faaliyetinde kullanılan ve 6183 sayılı Kanun 

hükümleri uyarınca haczedilen gayrimenkuller, menkul mallar ve internet alan adı ile bu 

varlıkların feri veya mütemmim cüzü niteliğindeki sözleşmelerden oluşmaktadır. 

MUHAMMEN BEDEL 

"Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün muhammen bedeli 6.000.000.- 

(Altımilyon) ABD Doları’dır. 

TEMİNAT 

İhaleye katılabilmek için “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki 

IBAN: TR 73 0001 0007 5306 2864 3862 43 no.lu ABD Doları hesabına 600.000- (Altıyüzbin) 

ABD Doları nakit teminatın “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” 

açıklaması ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca nakit teminat dışında; 5411 sayılı Kanunun 

3. maddesinde tanımlanan Bankalardan alınmış ABD Doları cinsinden kesin ve süresiz teminat 

mektubu veya cari değeri nakit teminatın % 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. 

Hazine Bonoları, T.C. Hazine kefaletini haiz tahviller de kabul edilecektir. 

Teminatın yatırıldığını gösteren dekontun veya teminat mektubu/mektuplarının veya T.C. 

Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahvillerin “Fon” adına 

blokede tutulduğuna dair bankaca düzenlenmiş belgenin “Şartname”de belirtilen idari zarfla 

verilecek diğer belgeler ile birlikte 27/07/2015 tarihinde saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 28/07/2015 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. İhale kapalı zarfla 
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verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, açık artırmaya katılmaya hak kazananların 

listesi (“Kısa Liste”) oluşturulduktan sonra, açık artırma aşamasına geçilecektir. 

KATILIM ŞARTLARI 

1 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan 

Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmeliğin 12’nci maddesinde belirtilen satışa iştirak edemeyecek 

kişiler ve işbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olan kişiler ile bu kişilerin tek başına veya birlikte yönetim ve denetimine sahip olduğu tüzel 

kişiler ihale sürecine katılamazlar. 

2 - Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

birden fazla tüzel kişi veya birden fazla gerçek kişi bir grup adına ihale sürecine katılamazlar. 

3 - “Şartname”de belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

İNCELEME 

“Şartname” “Satış Komisyonu” tarafından, “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul adresinde ilgililerin incelemesine bedelsiz olarak açık tutulacaktır. 

“Katılımcılar” “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi imzalayarak ihaleye 

katılabilirler. “Satış Komisyonu” onayını taşıyan “Şartname”yi satın almak isteyenlerin “Fon”un 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 

nolu ABD Doları hesabına, “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Şartname Bedeli” 

açıklaması ile 100.-(Yüz) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim 

etmeleri gerekmektedir. 

Ayrıca “Katılımcılar”, “İhale Şartnamesi” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak 

Gizlilik Taahhütnamesini imzalayarak, “Fon”un T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Levent Şubesi 

nezdindeki IBAN: TR 95 0001 0007 5306 2864 3862 35 no.lu ABD Doları hesabına “Emzet 

Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Tesis Ziyareti ve Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması 

ile 100.-(Yüz) ABD Doları yatırmaları ve dekontu “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri 

şartıyla, tesis ziyaretinden ve “Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” ile ilgili kağıt veya 

elektronik ortamlarda hazırlanan bilgileri içeren Bilgi Odasından yararlanabilirler. Tesis ziyareti 

ve Bilgi Odası 13/07/2015 - 27/07/2015 tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

İHALE USULÜ 

İhale, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle 

gerçekleştirilecek olup, “Kurul”un onayı ile sonuçlandırılacaktır. “Satış Komisyonu” 

“Şartname”deki kurallar çerçevesinde kapalı zarfla teklif veren “Katılımcılar” arasından açık 

artırma aşamasına katılmaya hak kazananların “Kısa Liste”sini oluşturur. Kapalı zarf aşamasında 

verilen en yüksek teklif üzerinden ihaleye açık artırma ile devam edilecektir. “Kurul” en yüksek 

teklifin muhammen bedelin altında kalması halinde açık artırma aşamasında en yüksek ilk üç 

teklifi veren mali teklif sahibi arasında ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesi yönünde karar 

alabilir. Teklifler peşin olarak ABD Doları cinsinden verilecektir. 

“Kurul”un ihaleye pazarlık usulü ile devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 

31/07/2015 tarihinde saat 11.00’da “Fon”un Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul 

adresindeki Asma Kat Konferans Salonunda yapılacaktır. 
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GEÇMİŞ DÖNEM BORÇLARI 

“Yönetmelik”in Geçmiş Dönem Borçları başlıklı 25’inci maddesi kapsamına giren borçlar 

ihalenin Fon Kurulu tarafından onaylanma tarihine kadar “Yönetmelik” doğrultusunda işlemlerin 

tekemmül ettirilmiş olması kaydıyla, ihale bedelinden ödenecektir. 

HAK VE MÜKELLEFİYETLER 

“Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü” kapsamında yer alan gayrimenkullerin 

tapu kayıtlarında yer alan haklar ve mükellefiyetler “Şartname”de belirtilmektedir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1 - İhale bedeli, ihale sonucunun ihaleyi kazanana bildirilmesini müteakiben “Kurul” 

onayında belirtilen süre içinde ABD Doları cinsinden peşin olarak ödenecektir. 

2 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar,  

duyurular ve bildirimler “Fon”un aşağıdaki adresinde bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle 

yapılacaktır. 

3 - “Satış Komisyonu”nun “Şartname”de öngörülen süreleri ilan panosuna asmak 

suretiyle değiştirme hakkı saklıdır. 

4 - "Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" kapsamındaki aktif değer ve varlıklar 

üzerinde hak ve alacakları (haciz, rehin vs) bulunanların, 27/07/2015 tarihine kadar sıra cetveline 

esas bilgilerini “Satış Komisyonu”na bildirmeleri gerekmektedir. 

5 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup, ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 

Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 

Satış Komisyonu 

Büyükdere Cad. No: 143 34394 Esentepe - İstanbul 

Tel : 0 212 340 23 58 - 0 212 340 20 57 

Fax : 0 212 288 49 63 6504/1-1 

—— • —— 

SIHHIYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ONARIMI VE KALORİFER 

KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Sıhhıye Semt Polikliniği, asansör bakım onarımı ve kalorifer kazanı yenilenmesi işi 

anahtar teslimi götürü bedelle yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar,  teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL“ 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.  

İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.08.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.08.2015 günü saat 15:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.  

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6472/1-1 
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AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Osmaniye Mah. 59 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine 

bulunan Türk Kızılayı Akçakoca Yaşlılar Konukevi Binasının Doğalgaz Dönüşümü, PVC 

Doğrama ve Isıcam Dönüşümü, Mutfak Ekipman Tadilatı ve Yalıtım Onarımı Yaptırılacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar/İSTANBUL“ 

adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. 

İdari,  teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 10.08.2015 günü saat 10:30’a kadar Genel 

Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 11.08.2015 günü saat 14:30’da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir. 6473/1-1 

————— 

KUZEY MARMARA (İSTANBUL) BÖLGE KAN MERKEZİ İÇİN SICAK YEMEK 

ALIMI İHALE EDİLECEKTİR 

1 - Kurumumuz Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nin ihtiyacı olan “Sıcak 

Yemek” hizmet alımı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak 

suretiyle alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile 

birlikte vereceklerdir. 

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cd. No:1 06790 Etimesgut/ANKARA” 

adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden ve “Cevizli Mah. E-5 Yan Yol No:43 

Kartal/İSTANBUL” adresindeki Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi’ nden 200,00 TL 

karşılığında temin edilebilecektir. 

4 - İdari ve Teknik Şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecek olup, 0 

(312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir. 

5 - Firmalar tekliflerini en geç 07.08.2015 günü saat 10:00’ a kadar Kan Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Sistemler Yönetimi Müdürlüğü Lojistik Birimi evrak bölümüne vermiş / göndermiş 

olmaları gerekmektedir. 

6 - İhale zarfları 07.08.2015 günü saat 14:30’ da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

Toplantı Salonunda açılacaktır. 

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

9 - Kurumumuz 4734 sayılı kanuna tabi değildir. 6469/1-1 
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3 ADET HUYUNDAİ MARKA HD 100 MODEL EKONOMİK ÖMRÜNÜ 

TAMAMLAMIŞ ARAÇ SATILACAKTIR 

TRT Genel Müdürlüğünden: 

3 adet Hyundai HD 100 marka ve model Ekonomik ömrünü tamamlamış hizmet 

araçlarının satışı, İlan Yoluyla Kapalı Teklif Alma Usulü ile ihale edilecektir. 

1 - İdarenin : 

a) Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı C Blok 

Kat: 3 No: 325 06109 Oran/ANKARA 

b) Telefon Numarası : 0 312 463 4217 

c) Faks Numarası : 0 312 463 4232 

2 - İhalenin : 

a) Yapılacağı Adres : TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale 

Komisyonu Toplantı Odası C Blok Kat: 3 06109 Oran Sitesi 

Çankaya/ANKARA 

b) Tarihi ve Saati : 04.08.2015 günü   Saat 10.30 

3 - İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler: 

3.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gereklidir. 

a) Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasının yer aldığı kimlik, tüzel kişi olması 

halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

c) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe 

Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname. 

e) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 

f) Her sayfası isteklice imzalanmış ihale dokümanı. 

4 - Bu ihaleye ihale dokümanındaki şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler katılabilir. 

5 - Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt işletmeci olarak, kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar. 

a) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 

sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi 

ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü 

bulunanlar, 

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler, 

c) Kurumun ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler, 

6 - Satışa konu araçlar TRT Oran Sitesi kampusu içerisinde görülebilir. 

7 - İhale dokümanı TRT Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin 

Müdürlüğü C Blok Kat: 3 No: 306 06109 Oran ANKARA adresinde görülebilir ve KDV dahil 

50.00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı posta ile gönderilmez. 

8 - Teklifler, en geç 04.08.2015 günü, saat 10,30’a kadar TRT Genel Müdürlüğü Genel 

Sekreterlik Gelen Evrak ve İç Dağıtım Servisi Zemin Kat 06109 Oran - ANKARA adresine elden 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

10 - Postadaki gecikmeler dahil, hangi sebeple olursa olsun, belirtilen sürede verilmeyen 

teklifler dikkate alınmaz. 

11 - Kurumumuz 2886 sayılı ihale Kanununa tabi olmayıp, ihale TRT Satış ve Kiralama 

İşlemleri Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır. Kurumumuz ihale tarihini herhangi bir 

sebep göstermeden daha sonraki bir tarihe ertelemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta ve araç 

satışından önceki herhangi bir aşamada ihaleyi iptal etmekte serbesttir. 6199/1-1 
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KARAYOLU PANCAR NAKLİYE HİZMETİ ALINACAKTIR 

Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız 2015/2016 kampanya dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı 

T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale 

Usulü ile İhale Edilecektir. 

İhale Kayıt numarası : 2015/88896 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kırşehir Şeker Fabrikası Akçaağıl Köyü Şeker 

Fabrikası Mevkii-KIRŞEHİR 

b) Telefon ve faks numarası : 0386 221 61 30-37 - 2216138 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : 

2 - İhale Konusu Hizmeti 

 a) Niteliği, türü ve miktarı             : 

Kantar Adı 

Sevk 

Edilecek 
Fabrika 

Tahmini 

Taşınacak 

Pancar (Ton) 

 Abdi Çorum 28.000 

 Kanlıca Çorum 24.000 

 K.Hasanlı Çorum 23.000 

 Hasanlar Çorum 20.000 

 TOPLAM 95.000 

b) Yapılacağı yer/yerler : Şartname eki listede ayrıntılı gösterilmiştir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kırşehir Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 24.07.2015 Cuma Günü, Saat: 14.00 

4 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

4.1.a) 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 ilgili 

meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
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4.1.c) İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 

4.1.ç) İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici 

teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

4.1.d) İdari Şartnamenin 7.4. ncü maddesinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

4.1.e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

4.1.g) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.1.ğ)  Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1-L2, R1-R2, ve K1 dir.) 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

5.1. İş deneyimi gösteren belgeler : 

5.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru 

son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

İstekli tarafından Teklif edilen bedelin %30’u oranından, ihale konusu iş veya benzer 

işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer ortakların 

her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, diğer ortak 

veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az olamaz. 

5.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Ticaret ve Sanayi 

Odası/Ticaret Odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya 

da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 

belgenin, sunulması zorunludur. 

6 - Makina ve Diğer Ekipmana İlişkin Belgeler: 

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 
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sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. 

7 - Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 

Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu 

işler. 

8 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan 

yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

9 - İhale dokümanı; Kırşehir Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve KDV Dahil 100,00 

TL.  karşılığı (aynı adresten) temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 

satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler, 24/07/2015 Cuma Günü, Saat: 14.00’e kadar Fabrikamız Haberleşme 

Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki 

gecikmelerden İdare sorumlu tutulamaz.) 

11 - İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların tamamına teklif verebilecekleri gibi bir 

kantara veya birden fazla kantar için de teklif verebilirler. Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları 

ayrı ayrı belirtilecektir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif 

edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat 

sözleşme imzalanacaktır. 

12 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat 

veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. 

13 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az. 120  (Yüzyirmi) takvim 

günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektuplarını 

değerlendirmeye alıp, almamakta idare serbesttir. 

14 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez 

15 - Diğer Hususlar 

15.1. İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin 

veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 

komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 

kabul edilecektir. 

15.2. Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına 

göre yapılacaktır. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6465/1-1 
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PANCAR NAKLİYE HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR 

Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamıza bağlı bölgelerimizden Karayolu ile Fabrikamıza ve Afyon Şeker Fabrikasına 

Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. 

İhale kayıt no  : 2015 / 88183 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Sivrihisar Cad. 

No:195 / Eskişehir 

b) Telefon ve Faks Numarası  : 0222-230 27 39 (10 hat) Dahili:1353 0222-230 27 38 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 

KANTAR 

ADI 

FABRİKA 

ADI 

2015–2016 

TAŞINACAK 

PANCAR MİKTARI 

TON 

Hamidiye ESKİŞEHİR 17.000 

Yeşilhan ESKİŞEHİR 10.000 

Alpu ESKİŞEHİR 7.000 

Osmaniye ESKİŞEHİR 13.000 

Beylikova ESKİŞEHİR 16.000 

Çifteler ESKİŞEHİR 17.000 

Doğanay AFYON 15.000 

Körhasan ESKİŞEHİR 11.000 

Mahmudiye ESKİŞEHİR 16.000 

İnönü ESKİŞEHİR 6.000 

Seyitgazi ESKİŞEHİR 20.000 

Kırka ESKİŞEHİR 5.000 

Ahiler AFYON 31.000 

Günyüzü AFYON 31.000 

İlören ESKİŞEHİR 34.000 

Kayakent ESKİŞEHİR 21.000 

M.Çiftliği ESKİŞEHİR 8.000 

Sazak ESKİŞEHİR 12.000 

Yunusemre ESKİŞEHİR 8.000 

  298.000 

b) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası  

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Toplantı 

Salonu  

b) Tarihi ve saati : 28.07.2015 Salı günü Saat: 14:00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

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

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, 

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 

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

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

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 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. 

c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu.  

ç) Bu şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat 

mektubu veya geçici teminat mektubu dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki muhasebe 

müdürlüğü veznesine veya idarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren makbuzlar. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun 

iş ortaklığı beyannamesi. 

f) Tüzel kişi tarafından İş Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali Müşavir ya da Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

g) Karayolu taşıma yönetmenliğinde belirtilen isteklinin sahip olduğu taşıma yetki 

belgesinin noter onaylı suretleri. (Bu belgeler C2, L1-L2,R1-R2 ve K1 dir.)  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. İş deneyimini gösteren belgeler 

4.2.1.1. Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir 

sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; 

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri 

tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin, 

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

bedelinin en az %80’inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 

beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimi gösteren belgelerin, 

verilmesi zorunludur. 

4.2.1.2. Kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine 

ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan işler de 

birinci fıkra kapsamında değerlendirilir.  

4.2.1.3. İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla; 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek 

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması şarttır. 

4.2.1.4. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az %70’ini, diğer 

ortakların her birinin ise istenen iş deneyim tutarının en az %10’unu sağlaması gerekir. Ancak, 

diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamı, istenen iş deneyim tutarının %30’undan az 

olamaz. 



Sayfa : 102 RESMÎ GAZETE 14 Temmuz 2015 – Sayı : 29416 

 

4.2.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından 

ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir 

yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin, sunulması zorunludur. 

4.2.1.6. Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son 

başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından 

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler 

teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz. 

4.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:  

11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 

11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin 

sahip olduğu karayolu taşıma yetki belge kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların 

günlük taşınacak pancar miktarına uygun olması gerekmektedir. Taşınacak günlük pancar 

miktarına uygun olmayan belgeye sahip isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.  

5 - İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler: Karayolu eşya taşımacılığında faaliyet 

gösteren gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.  

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli 

istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif 

mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli 

istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. 

7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

8 - Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir. İstekliler; bir fabrikaya bağlı kantarların 

tamamına teklif verebilecekleri gibi bir kantara veya birden fazla kantar içinde teklif verebilirler. 

Tekliflerde her kantarın taşıma fiyatları ayrı ayrı belirtilecektir.  

9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, 

ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet 

ihalesinde kısmi teklif verilebilir. 

10 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, kantar bazında teklif edilen fiyatların en düşük 

olanıdır. 

11 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim 

günüdür. 

13 - İhale dokümanı Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası Ticaret servisi adresinde 

görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların 

İhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

14 - Teklifler, 28.07.2015 tarih Salı günü saat 14:00’e kadar Kazım Taşkent Eskişehir 

Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 

gönderilebilir. 

15 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

16 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir. 6417/1-1 
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KAROTLU MADEN SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Karotlu Maden Sondaj hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Esaslar” ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası : 2015/88167 

1 - İdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Daire Başkanlığı 

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139 

Çankaya/ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : 

2 - İhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  VIII. Bölge: 5.000 m 

  Elazığ-Baskil - Geli Mah. Karotlu Maden Sondajı, 

  IX. Bölge: 3.000 m 

  Niğde - Çamardı - Bereketli, Karotlu Maden Sondajı, 

  X. Bölge: 10.000 m 

  Manisa - Soma - Duğla Dere - Köy Dere - Kara Dere, 

Karotlu Maden Sondajı, 

  XI. Bölge: 2.100 m 

  Ordu - Fatsa - Kösebucağı - Bacanak - Yenikent - 

Düğünlük - Karahamza - İslamdağ - Gölköy Mah. Karotlu 

Maden Sondajı, 

  XII. Bölge: 2.900 m 

  Eskişehir - Sivrihisar - Karaburhan, Karotlu Maden 

Sondajı, 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen 5 (beş) bölgede yapılacaktır. 

c) İşin süresi : VIII, IX, X, XI ve XII. BÖLGELER; Sözleşmenin 

imzalandığı tarihten (yüklenicinin kendisine veya tebligat 

için gösterdiği adrese tebliğinden) itibaren, 20 (yirmi) 

takvim günü içinde işe başlanacak olup, işin süresi işe 

başlama (İşe başlama tarihi her bölge kapsamında ilk 

sondajın fiili olarak dönme tarihidir) tarihinden itibaren; 

VIII. Bölge 90 (doksan), IX. Bölge 90 (doksan), X Bölge 

120 (yüzyirmi), XI. Bölge 90 (doksan), XII. Bölge 90 

(doksan) takvim günü, 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü İhsan KETİN Toplantı Salonu. 

b) Tarihi ve saati : 28/07/2015 - 10:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

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

ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı 

olduğunu gösterir belge, 
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4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin 

tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

mektubu, 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma 
uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 

belge. 

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

kriterler: 

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

kriterler: 

4.3.1. İş deneyim belgeleri: 

Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili 

deneyimi gösteren ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye 

ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

4.4.1. Her türlü Karotlu Maden ve Kırıntılı Maden Sondaj işleri benzer iş olarak kabul 

edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 203 nolu oda) satın 

alınabilir. 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube 
Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede 

kısmi teklif verilebilir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 6340/1-1 
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1 (BİR) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 1 (bir) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20.nci maddesi (e) bendi uyarınca, (CIP/CIF) teslim şekline göre yabancı ülkelerden 

tedarik edilmek üzere Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir.  

İhale kayıt numarası  : 2015/88474  

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası  : Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7093 ve Faks: 0 (362) 

457 60 21 

c) Elektronik posta adresi (varsa) : pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale Dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) : ---- 

2 - İhale konusu malın     

a) Niteliği, türü ve miktarı : Multicolor Spektral Domain OCT Taramalı Dijital 

Retina Anjiografi Cihazı, 1 Adet (komple sistem) 

b) Teslim yeri (leri) : CIP/ CIF teslim şekli ile, Üniversitemiz; Tıp Fakültesi 

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, 

c) Teslim tarihi (leri) :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, Akreditifin 

açıldığının tebliğinden itibaren, 120 (yüzyirmi) takvim 

günü 

3 - Yeterlik Değerlendirmesinin/İhalenin  

a) Verileceği/Yapılacağı yer :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit- Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saat(ler)i  :  Tarihi: 06/08/2015 Saat:14:00 

4 - Yeterlik başvurusu için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri  

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir .  

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

belgesi; 

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

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 
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1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,  

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi  

4.1.6. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler; 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB ‘da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet Çıktısı olarak sunulabilir. 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi veya bu belgelere karşılık gelebilecek belgelerden biri. (tıbbi cihaz kapsam dışındaki 

teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler ile Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler; 

a) Aday veya İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil 

belgesi ve/veya kapasite raporu,  

b) İhaleye katılacak yabancı ülkelerdeki yetkili satıcı veya imalatçı firmaların kendi 

adlarına ve kendilerini temsilen Türkiye’de ihalelere katılmak, taahhüde ve yüklenimlere girmek 

ve bunlarla ilgili sözleşmeleri imzalamak üzere 2015 yılında yetkili olduklarına dair Mümessillik 

(Temsilcilik) Belgeleri veya yabancı İsteklilerin Türkiye Şubeleri olduklarına dair belge/veya 

belgeler  

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

d) İş ortaklığını oluşturan ortaklardan birinin veya pilot ortağın tarafından bu belgelerin 

verilmesi.  

4.2.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  
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c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  

6 - İhale İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan ihaleye katılacak yabancı 

ülkelerdeki tedarikçi veya imalatçı firmaların kendi adlarına ve kendilerini temsilen ihalelere 

katılmak üzere yetki verdikleri Türkiye Mümessillerine (Temsilcilerine), Şubelerine, yabancı 

isteklilere ve Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren İsteklilere açıktır.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 150,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 160,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan TR87 0001 0014 7909 

7123 7050 01 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak 

isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği 

adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya 

yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı 

iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla 

gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik 

olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, 

dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.”  

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - Başvurular; ihalenin yapılacağı saate kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum/ SAMSUN adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda (yeterliği tespit edilen adayların fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır.) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

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

 6463/1/1-1 
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3 (ÜÇ) KALEM CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere, 3 (üç) kalem 

cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici 4 üncü 

maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki 

esasların 20 nci maddesi (f) bendine göre Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin 

ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale kayıt numarası/ 

İhale kayıt numaraları  : 1) 2015/88483 

  2) 2015/88488  

  3) 2015/88491 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kurupelit-Atakum / 

SAMSUN 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 (362) 312 19 19 /7091-7093 Faks: 0 (362) 457 

60 21 

c) Elektronik posta adresi  :  pyo@omu.edu.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği 

     internet adresi (varsa) :  - - - - 

2 - İhale konusu malın   

a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1-) Üst Düzey Mikro Cerrahi Ameliyat Mikroskobu, 1 

Adet (Komple) 

  2-) Tam Donanımlı Ameliyat Masası, 1 Adet (Komple) 

  3-)Mobil Kardiyopulmoner Egzersiz Test Sistemi, 1 

Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri  : 1) Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, 

  2) Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim 

Dalı, 

  3) Yaşardoğu Spor Bilimleri Fakültesi  

c) Teslim tarihi  :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 90 (doksan) 

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/İhalenin 

a) Verileceği/Yapılacağı yer :  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit- 

Atakum / SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/Tarih ve saatleri : 1-) Tarih: 06/08/2015  Saat : 14:30 

  2) Tarih: 30/07/2015   Saat : 14:00 

  3) Tarih: 30/07/2015   Saat : 14:30 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir.  
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4.1.1. 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 ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Yeterlik başvurusu yapmaya /Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 

göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3.Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi  

4.1.4. İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

a) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri ile menşei ülkesi belirtilerek ürünler 

hakkında ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, prospektüslerin, fotoğrafların ve 

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir.  

b) İstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik şartnamede karşılık gelen 

maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaşeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir.  

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında İhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar İdareye kurulu ve çalışır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

süreci gerektirmesi veya kurulumu ve taşınmasında güçlükler olması halinde; tüm masrafların 

isteklice karşılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalışır durumda olan bir kurum yada kuruluşta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir.  

4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi . 

4.1.7. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; (4.1.1) ve (4.1.2)’ de yer alan 

belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı vermesi zorunludur.  

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 

4.2.1. Mevzuatı gereği ihale konusu mala ilişkin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında, 

T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası‘na (TİTUBB) kayıtlı olması ve TİTUBB.’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (İnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.)  
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4.2.2. İsteklinin kendi adına veya anlaşmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiş TSE 

Hizmet Yeterlilik Belgesi veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik 

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dışındaki teklifler için sunulmalıdır.)  

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler:  

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 

b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,  

c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6 - İhale idari şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 50,00- 

Türk Lirası karşılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı 

Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla 

da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 

her bir ihale için ayrı ayrı 60,00- Türk Lirası doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. 

İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç 

ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.”  

7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge; ) 

8 - Başvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.  

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aşamasında sunulmalıdır. ) geçici 

teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyat içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren en 

az 90 (doksan) takvim günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

13 - Söz konusu ihale, 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp, 01/12/2003 

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

 6463/2/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından: 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-

2437- 2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararları ile uygulama esasları belirlenen 

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı 

kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan 

kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.06.2015 tarih ve 1429/3280 sayılı 

kararı ile onaylanmıştır. 14.07.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur. 

Metruk Yapılar: 

NO ANALİZ NO SAHİBİ BİNA ADRESİ 

1 4172 Etem KARABUĞA ve İşt. Derbent Mahallesi 70. Sokak No.34 

Mamak/ANKARA 

 6506/1-1 

————— 

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.10.2009 gün ve 2432-2433-2434-2435-2436-

2437- 2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444 sayılı kararlan ile uygulama esasları belirlenen 

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı kapsamında kalan metruk yapıların 3194 sayılı 

kanunun 39. Maddesi ile 5216 sayılı kanunun 7. Maddesinin (z) bendine istinaden alandan 

kaldırılması Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 11.06.2015 tarih ve 1430/3279 sayılı 

kararı ile onaylanmıştır. 14.07.2015 tarihinde mesai başlangıcında ilanına çıkarılmıştır. 

İlgililere ilanen duyurulur.  

Metruk Yapılar: 

NO ANALİZ NO SAHİBİ BİNA ADRESİ 

1 4307 Çevriye ÇAĞLAYAN ve İşt. Derbent Mahallesi 72.Sokak No.30 

Mamak/ANKARA 

 6505/1-1 

—— • —— 

Süleyman Şah Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemiz kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca Profesör öğretim üyesi 

alınacaktır. 

Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 

Dekanlığına şahsen/posta yolu ile yapılacaktır. İlan ile ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin 

http://www.ssu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

Fakültesi Bölümü Uzmanlık Alanı Unvanı Adet 

İşletme ve Yönetim 

Bilimleri 
İktisat 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri 

alanında çalışmalar yapmış olmak 
Profesör 1 

 6486/1-1 
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Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden: 

ÖĞRETİM ELEMANI ALINACAKTIR 

Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı 

olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuru süresi ilanın 

yayın tarihinden itibaren 15 gün olup, posta ile yapılan başvurular geçersizdir. 

Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, adayların anabilim dalını belirten 

dilekçelerine ekleyecekleri 2 adet fotoğraf, öğrenim belgeleri örnekleri ve “Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerinde yazılı olan bilgi ve belgeleri 

kapsayan dosyaları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 

Yurtdışında alınan diploma veya ünvanların Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliliğinin 

yapılmış olması gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur. 

 

TIP FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Temel Tıp Bil. Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1 

Cerrahi Tıp Bil. Genel Cerrahi Profesör 1 1 

Cerrahi Tıp Bil. Plast. Rek. Est. Cer. Profesör 1 1 

Dahili Tıp Bil. İç Hastalıkları Profesör 1 1 * 

Dahili Tıp Bil. İç Hastalıkları Doçent 1 1 ** 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Elektron. Hab. Müh. Devreler ve Sistemler Profesör 1 1 *** 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

İşletme Muhasebe ve Finansman Doçent 2 1 

HEREKE MYO 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Yönetim ve Org. İnsan Kaynakları Programı Profesör 1 1 

KOCAELİ MYO 

Bölüm Anabilim Dalı Ünvanı Derece Adet 

Elektrik ve Enerji Elektrik Programı Profesör 1 1 

* Nefroloji uzmanı olmak. 

** Onkoloji Bilim Dalı 

*** Video işleme alanında doktora yapmış ve gömülü istemler üzerine çalışmış olmak.

 6419/1-1 
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MEF Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Eğitim-Öğretim dili %100 İngilizce olan Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi İnşaat 

Mühendisliği Bölümü’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi ve Öğretim 

Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, aşağıdaki açıklama 

kısmında belirtilen alanlarda uzmanlaşmış, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu 

hükümlerine tabi, tam gün görev yapacak bir profesör alınacaktır.  

İstenen Belgeler: 

- Çalışma alanlarını belirten dilekçe, 

- Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,  

- YÖK formatlı güncel özgeçmiş,  

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,  

- Lisans, yüksek lisans, doktora belgelerinin aslı veya resmi onaylı örnekleri,  

- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 

- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliği için, aşağıdaki 3 koşuldan en az birini sağladığını 

gösteren belge; 

• KPDS, ÜDS, YDS sınavlarının birinden 100 tam puan üzerinden en az 80 puan veya 

eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan; bu puan muadili bir puan almış 

olmak,  

• Türkçe dışındaki öğretim dilinin, öğretim üyesinin ana dili olması, 

• Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenimini bu dilin ana dili olarak konuşulduğu 

ülkede ya da Türkiye'deki bir üniversitede derslerin sadece bu dille verildiği bir programda 

tamamlamış olmak. 

Adayların, yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını, yayınlarına yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalışmalarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış altı 

(6) nüsha dosya ile başvurmaları gerekmektedir. 

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış 

denkliğinin olması şarttır. 

Başvurular, ilanın yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde aşağıda belirtilen 

adrese şahsen ve posta ile yapılabilir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar 

Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan, eksik belgeli ve 

başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

İlan edilen kadro daimi statüde olup tam zamanlıdır. 

Başvuru Adresi: MEF ÜNİVERSİTESİ  

Huzur Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi, No:4 34396 Maslak-Sarıyer/İstanbul 

Tel: 0212 395 36 00 Faks: 0212 395 36 92 E-Posta: mef@mef.edu.tr 

MEF ÜNİVERSİTESİ 
 

FAKÜLTE BÖLÜM UNVAN ADET AÇIKLAMA 

Mühendislik 
İnşaat 

Mühendisliği 
Prof. Dr. 1 

Doktora çalışmasını İnşaat 

Mühendisliği alanında ve tercihen 

yurt dışında yapmış olmak. Yapı 

(Mekanik, Yapı Statiği veya Yapı 

Tasarımı, Betonarme) konularında 

uluslararası bilimsel çalışmaları ve 

yayınları bulunmak. 

 6396/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden: 

Aydın ili, Nazilli İlçesi, Yıldıztepe Mahallesi, M20B07D1B Pafta, 63 Ada, 21 Parsel 

üzerinde bulunan yapıdaki görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun, 32 nci 

maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği Nazilli Belediyesince tespit edilen Yapı 

müteahhidi (Gerçek Kişi) Murat KARAÇAY-Nuroğlu İnşaatın yetki belge numarasının 

(0009111515887431);  

Aynı Kanunun 42. nci maddesine göre beş (5) yıl süre ile iptal edilmesine,  

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 01.07.2015 tarihli ve 8525 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6434/1-1 

————— 

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 5 pafta, 136 ada, 31 no.’lu parsel üzerinde bulunan yapıdaki 

görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı İmar Kanununun 32 nci maddesinde belirtilen hükümlere 

göre yerine getirmediği Malkara Belediyesince tespit edilen Yapı Müteahhidi (Gerçek Kişi) Halil 

KOŞAR’ın Yetki Belge Numarasının (0059110382815047); 

Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre beş (5) yıl süre ile iptal edilmesine,  

İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine, 

Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, 

iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına, 

İptal süresinin Resmi Gazetede ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,  

Bakanlık Makamının 01.07.2015 tarihli ve 8568 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6433/1-1 

—— • —— 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca oluşturulan Merkez Yapı Denetim 

Komisyonu Başkanlığının 26.06.2015 tarihli ve 499/5 no’lu kararına istinaden;  Proje ve 

Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Hüseyin AKSOY’un Adli Sicil Kaydı ile hükmolunan 

eylemlerinin 4708 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 

14 üncü maddesinin üçüncü  fıkrası (e) bendinde belirtilmiş suçlar kapsamına girmiş olması 

nedeniyle, 7989  belge numaralı  Proje ve Uygulama Denetçisi Makina Mühendisi Hüseyin 

AKSOY’un Denetçi Belgesinin iptal edilmesi, Denetçi Belgesinin Bakanlığımıza iade edilmesi ve 

belge iptali hususunun Resmi Gazete ilân tarihinden itibaren yürürlüğe konulması uygun 

görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 6435/1-1 

————— 

Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, 

Elektrik Mühendisi Ali BEKTAŞOĞLU (Denetçi No: 17765, Oda Sicil No: 6109) tarafından, 

Ankara 11. İdare Mahkemesinin 2014/1444 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

27.04.2015 tarihli ve E.2014/1444-K.2015/571 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali BEKTAŞOĞLU 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.07.2015 tarihli ve 18494 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6436/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Kastamonu İli, Araç İlçesi, 68 ada, 69 parsel üzerindeki 872071 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Kastamonu Bir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Uygulama Denetçisi, İnşaat 

Mühendisi Şeref Hakkı ÖZKAN (Denetçi No: 17766, Oda Sicil No: 41876) tarafından, Ankara 

11. İdare Mahkemesinin 2014/1447 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 

14.05.2015 tarihli ve E.2014/1447-K.2015/694 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” 

hükmedildiğinden, 06.04.2014 tarihli ve 28964 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Şeref Hakkı ÖZKAN 

hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 02.07.2015 tarihli ve 18495 sayılı Makam 

Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6437/1-1 

————— 

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Mimar Handan KURŞUN (ŞENCAN) (Denetçi No: 18546, Oda Sicil No: 

18367) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 

28.05.2015 tarihli ve E.2015/208 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın 

yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî 

Gazete ilanı ile Handan KURŞUN (ŞENCAN) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma 

işleminin yürütülmesi 25.06.2015 tarihli ve 17721 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6439/1-1 

————— 

İstanbul İli, Başakşehir ilçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu yapının 

denetimini üstlenen Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Elektrik 

Mühendisi Rıdvan GÜNGÖR (Denetçi No: 11712, Oda Sicil No:36232) tarafından, Bakanlığımız 

aleyhine açılmış olan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28.05.2015 tarihli ve E.2015/207 

sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 

21.07.2014 tarih ve 29067 Resmi Gazete ilanı ile Rıdvan GÜNGÖR hakkında tesis edilmiş olan 

geçici durdurma işleminin yürütmesi 30.06.2015 tarihli ve 18195 sayılı Makam Olur’u ile 

durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6440/1/1-1 

————— 

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, 858 ada, 4 parsel üzerindeki 663773 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Aka3 Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Aka2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Seyfettin AKBULAK (Denetçi No: 7714, Oda Sicil No: 

18750) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 

28.05.2015 tarihli ve E.2015/205 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin 

durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.07.2014 tarihli ve 29067 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Seyfettin AKBULAK hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 

26.06.2015 tarihli ve 17805 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur 6440/2/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1260 ada, 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve 

Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193) 

tarafından, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 2014/1632 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, 12.05.2015 tarihli ve E.2014/1632-K.2015/657 sayılı karar ile “dava konusu 

işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile 

Cengiz ERGİN hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işlemi 29.06.2015 tarihli ve 18040 

sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir. 

İlgililere duyurulur. 6441/1-1 

————— 

İzmir İli, Ödemiş İlçesi, 214 ada, 39 parsel üzerindeki 894053 YİBF nolu inşaatın 

denetimini üstlenen Bayraklı Yapı Denetim Ltd. Şti.'nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi 

Aydın KABATAŞ (Denetçi No: 12515, Oda Sicil No: 70164) tarafından Bakanlığımız aleyhine 

açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 11.06.2015 tarihli ve E.2015/801 sayılı kararı ile 

"dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına" hükmedildiğinden, 

19.02.2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Aydın KABATAŞ hakkında tesis 

edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 03.07.2015 tarihli ve 18636 sayılı Makam 

Olur'u ile durdurulmuştur. 

İlgililere duyurulur. 6438/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

Ladik Asliye Hukuk Mahkemesinin 1992/44 Esas, 1993/105 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 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 ilân olunur. 6432/1-1 

————— 

Tuzluca Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/33 Esas, 1991/98 Karar sayılı dosyasının 

kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân 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 ilân olunur. 6431/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014 / 79490 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Emniyet Genel Müdürlüğü İl/İlçe Ankara / Çankaya 

Adresi 
Aşağı Ayrancı Mahallesi Dikmen 

Caddesi No:11 
Tel-Faks 0 312 462 39 67 - 0312 462 39 68 

Posta Kodu 06540 E-Mail www.egm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kunsan Kundura Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi 
 

Adresi 
Londra Asfaltı Üzeri No: 38 Şirinevler 

Bahçelievler İstanbul 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
5920036547  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
122995  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

 6507/1-1 
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İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/21650 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
İçişleri Bakanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı Sahil Güvenlik Komutanlığı İl/İlçe ANKARA/Çankaya 

Adresi 

Sahil Güvenlik Komutanlığı 

Dikmen Caddesi Merasim Sokak 

No:10 Bakanlıklar-

Çankaya/ANKARA 

Tel-Faks 
0 312 417 50 50 

0 312 417 05 54 

Posta Kodu 06650 E-Mail tedarik@sgk.tsk.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

Via Havacılık Savunma Sistemleri 

Bilişim Elektronik İnşaat Otomotiv 

Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret 

Ltd. Şti 

 

Adresi 
Ümit Mahallesi 2526. Sokak No:16 

Yenimahalle/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
9250467523  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
360529  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6468/1-1 
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/28995 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Gümüşhane Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü 
İl/İlçe GÜMÜŞHANE/Merkez 

Adresi 
İnönü Mah. Aydın DOĞAN Cad. 

No: 46 
Tel-Faks 0 456 213 10 58/0 456 213 39 07 

Posta Kodu  E-Mail gumushane@gsb.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Akdağ İnşaat Taahhüt Sağlık Hizm. 

San. ve Tic. Ltd. Şti 
 

Adresi 

Kuştepe Mah. Tomurcuk Sok. İzmen 

Sitesi A2 Blok Kat: 6 No: 28 

Mecidiyeköy  

ŞİŞLİ/İSTANBUL 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
020 051 10 23  

Kayıtlı Olduğu Ticaret 

Odası 
İstanbul Ticaret Odası  

Ticaret Sicil No. 616833  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (X) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6474/1-1 
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Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğünden: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/183486 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. 

(TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü 
İl/İlçe SAKARYA/Adapazarı 

Adresi 
Milli Egemenlik Cad. No: 131 

Adapazarı/SAKARYA 
Tel-Faks 0 264 275 16 60-275 16 70-71 

Posta Kodu 54198 E-Mail satinalma@tuvasas.com.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Seyrek Mühendislik Mümessillik ve 

Ticaret Limited Şirketi 
Ali Bülent SEYREK 

Adresi 
Cevizlidere Caddesi No: 3/7 06460 

Balgat Çankaya/ANKARA 

Üniversiteler Mahallesi 1614 

Sokak 13/3 Çankaya/ANKARA 

T.C. Kimlik No.  12904089722 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
767 002 4027  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
49245  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6491/1-1 
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Döner Sermaye İşletmesi Sağlık 

Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hastane) Biriminden:  

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2014/119568 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Rektörlüğü Döner Sermaye 

İşletmesi 

İl/İlçe ESKİŞEHİR 

Adresi 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

Rektörlüğü Döner Sermaye 

İşletmesi Meşelik/ESKİŞEHİR 

Tel-Faks 
0 222 2392979/1007 -1063 

0 222 239 1477 

Posta Kodu 26480 E-Mail @ 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Özkay Tıbbi Malzeme İç ve Dış Tic. Ltd. 

Şti. 
 

Adresi 
Cevizlidere Mah. 1255 Sok. No: 6/B 

Balgat/ANKARA 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
699 004 82 75  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
130972  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(X) 

 

c-2886 DİK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6494/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6490/1/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6490/2/1-1 
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Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat:  İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 6490/3/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 110 - 30.06.2015 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 1641 - 30.06.2015 KAYSERİ 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Yenipazar Kasabası-Selanik Mahallesi’nde bulunan, 

tapunun 130 ada, 56, 59 ve 101 parselleri üzerinde yer alan Kuşhöyüğü Tepesi Tümülüsü’nün 

2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle sit fişi üzerindeki 

1/5000 ölçekli kadastral haritada ve kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlı olarak 

belirlenen şekliyle 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; söz konusu alanda 

Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koruma 

esasları ve kullanma koşullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 109 - 29.06.2015 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 1623 - 29.06.2015 KAYSERİ 

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Yuvalı Mahallesi’nde ve sit alanı dışında bulunan, tapunun 

244 ada, 152, 158, 165 ve 166 no.lu parsellerinde bulunan Eski Yuvalı Hamamı’nın korunması 

gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline; Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 

660 sayılı ilke kararı gereği yapı gurubunun (I. Grup olarak) belirlenmesine; koruma alanının 

kararımız eki harita üzerinde işaretli bulunan 244 ada, 134, 147, 148, 151, 155, 156, 157, 159, 164 

ve 167 parseller olarak uygun olduğuna; tescilli parsel ve koruma alanında yapılacak her türlü 

fiziki ve inşai müdahale öncesi Kurul Müdürlüğü’nden izin alınmasına; alanda kaçak kazı 

yapılması suretiyle 2863 sayılı kanuna muhalefet edenler hakkında yasal soruşturma açılmasına 

ve söz konusu alanda daha fazla tahribat yaşanmaması için kaçak kazı çukurlarının adli 

makamlardan izin alındıktan sonra Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılması gerektiğine 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 110 - 30.06.2015 Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 1640 - 30.06.2015 KAYSERİ 

Yozgat ili, Boğazlıyan ilçesi, Yoğunhisar Köyü’nde bulunan, GEEAYK’nın 14.07.1978 

tarih ve A-1216 sayılı kararıyla arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 147 ada, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 parseller ile tescil harici alanda yer alan Yoğunhisar Höyüğü ve tescil 

harici alanda yer alan Akhöyük (Akalan) Tümülüsü’ne ilişkin hazırlanan sit fişlerinin uygun 

olduğuna, sit alanı sınırlarının sit fişleri üzerindeki 1/5000 ölçekli kadastral harita ve kararımız 

eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak belirlenen şekliyle uygun olduğuna; 

derecesi belirlenmeyen höyük ve tümülüsün derecesinin 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

belirlenmesi; tapuda kültür varlığı şerhi bulunmadığı anlaşılan Tümülüs ve höyüğe ilişkin tescil 

işlemlerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik” gereği ilgili kurumlar tarafından yapılması ve söz konusu alanda Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında belirtilen koşulların geçerli olması 

gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  19.09/42 

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2015 - 119 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2015 - 1454 ANKARA 

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Kemalli Köyü, Karabayır Mevkiinde tespiti yapılan öneri 

Kemalli Höyüğüne ilişkin Çorum Valiliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’nün 08.04.2015 tarih 

ve 1000 sayılı yazısı ve ekleri gereğince alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilebilmesi için; 

2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.03.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki 

Yönetmeliğin” 6. Maddesi gereğince 45 (Kırkbeş) gün içinde Kurum görüşlerinin 

Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 20.04.2015 tarih ve 663 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen 

Kurum görüşleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 25.06.2015 tarih ve 2632 sayılı dosya inceleme 

raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Kemalli Köyü, Karabayır Mevkiinde 1/25.000 ölçekli haritada 

koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesindeki koşulların “Geçiş 

Dönemi Yapılanma Koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.05.2015-129 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.05.2015-2187 TOKAT 

DOSYA NO : 60.00.610 

Tokat İli, Merkez, Yenitabakhane Mahallesi’nde sit alanı dışında bulunan, tapunun 113 

ada, 89, 90 parsellerinde kayıtlı, mülkiyeti Tokat Belediyesi ile Maliye Hazinesi’ne ait 

taşınmazlar üzerinde tespit edilen ve seramik üretim yeri olduğu belirtilen alanın Kurulumuz 

üyelerince yerinde incelendikten sonra tesciline yönelik konunun yeniden değerlendirilmesine 

ilişkin Kurulumuzun 10.12.2014 tarihli ve 1843 sayılı kararı, faaliyetleri etkilenen ilgili 

kurumların görüş yazıları okundu, alan Kurulumuz üyelerince yerinde görüldü, dosyasındaki bilgi 

ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Tokat İli, Merkez, Yenitabakhane Mahallesi’nde bulunan, tapunun 113 ada, 89, 90 

parsellerinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde tespit edilen seramikli alanın 2863 sayılı Kanunun 

6.Maddesi kapsamında özellikler göstermesi nedeniyle III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesine, yerinde yapılan inceleme sırasında belirlenen öneri sit sınırının işlendiği harita ile sit 

fişinin hazırlanmasına, III. Derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 

şartlarının belirlenerek Kurulumuza sunulmasına karar verildi. 6451/1-1 

————— 
SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 21.01.2015-115 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 21.01.2015-1893 SİVAS 

DOSYA NO : 58.00.582 

Sivas İli, Merkez İlçe, Gökmedrese Mahallesi’nde yer alan, tapunun 483 ada, 2 parselinde 

kayıtlı, III. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, mülkiyeti Sivas Belediyesi, Maliye 

Hazinesi ve özel mülkiyete ait olan konutun tescil konusunun Kurulumuzda değerlendirilmesi 

isteminde bulunan Kurul raportörlerinin 19.01.2015 tarih ve 33 sayılı inceleme raporu okundu ve 

açıklamaları dinlendi; dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Sivas İli, Merkez İlçe, Gökmedrese Mahallesi’nde yer alan, tapunun 483 ada, 2 parselinde 

kayıtlı, III. derece arkeolojik sit alanı içerisinde kalan, mülkiyeti Sivas Belediyesi, Maliye 

Hazinesi ve özel mülkiyete ait olan konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi gereği korunması 

gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun II. Grup 

Yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin onanmasına karar verildi. 

 6452/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.04.2015-124 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 29.04.2015-2094 SİVAS 

DOSYA NO : 44.00.67 

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Çarşı Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, 15 ada, 4 

parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kanun gereğince korunması gerekli kültür varlığı olup 

olmadığı konusunda bir inceleme yapılması isteminde bulunan Malatya 2. Sulh Hukuk 

Mahkemesi’nin 18.03.2015 tarih ve 2014/498 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi; Kurul 

raportörlerinin 24.04.2015 tarihli ve 296 sayılı raporu okundu ve açıklamaları dinlendi; 

dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; 

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Çarşı Mahallesi’nde, sit alanı dışında yer alan, Gayrimenkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 12.03.1977 tarih ve A-359 sayılı kararı ile 

tescil edilen Yeni (Hacı Yusuf Taş) Camii’nin Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu’nun 15.09.2005 tarih ve 953 sayılı kararında belirlenen koruma alanı sınırı içinde kalan 15 

ada, 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve 10 parsellerde yer alan taşınmazların 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi 

kapsamında kalan özellikler taşımaması nedeniyle tescilinin uygun olmadığına, parseller üzerine 

sehven konan tescil şerhinin kaldırılmasına, koruma alanında kalan 15 ada içerisinde yapılacak 

her türlü inşai ve fiziki uygulamada Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 

 6456/1-1 

————— 
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.09/21 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.06.2015-146 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 15.06.2015-5134 AYDINCIK 

Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, Dörtayak mevkii, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait, 640 parselde kayıtlı taşınmazın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 

tescil edilmesine ilişkin Mersin Valiliği il Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 15.08.2014 gün ve 

5041 sayılı, Aydıncık Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 16.09.2014 gün ve 645 sayılı, 

Aydıncık Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünün 30.01.2015 gün ve 67 sayılı yazıları, Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmış olan 13.04.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve işlem 

dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, Dörtayak mevkii, mülkiyeti Maliye 

Hazinesine ait, 640 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli 

taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiği anlaşıldığından  tesciline, yapı grubunun 2. grup olarak 

belirlenmesine, yapıya ilişkin ivedilikle rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerinin 

hazırlanmasının istenmesine, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen koruma 

alanı sınırlarının uygun olduğuna  karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.02.92 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 28.04.2015-140 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 28.04.2015-4928 İSKENDERUN 

Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeşilköy (Çaylı) Mahallesinde tespit edilen ve Mülga Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2007 gün ve 3044 sayılı kararıyla 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen ve Korunma Alanı sınırları 

belirlenen Kırık Köprü Korunma Alanı sınırlarının sayısallaştırılarak kadastral haritaya 

aplikasyonuna ilişkin Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 27.04.2014 günlü dosya inceleme 

raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Yeşilköy (Çaylı) Mahallesinde tespit edilen ve Mülga Adana 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24.09.2007 gün ve 3044 sayılı kararıyla 

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilen ve Korunma Alanı sınırları 

belirlenen Kırık Köprü Korunma Alanı sınırlarının sayısallaştırılması ve kadastral haritaya 

aplikasyonuna yönelik kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik 

haritada belirlenen Korunma Alanı sınırlarının uygun olduğuna, Kırık Köprünün bulunduğu Çaylı 

1315-1316-2000 nolu parsellere ‘’..Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır..’’ şerhi ile 

Çaylı 1168-1187-1188-1315-1316-2000-2368 nolu parsellere ‘’..Korunma Alanıdır..’’ şerhi 

verilmemişse şerh verilmesinin ilgili idareden istenmesine; 24.09.2007 gün ve 3044 sayılı karar 

da Kırık Köprünün sehven 1326-2000 nolu parseller olarak belirtilmesi nedeniyle 1326 nolu 

parsele ‘’..Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır..’’ şerhi verilmişse şerhin 

kaldırılmasının ilgili idareden istenmesine, Kırık Köprü için kararımız eki düzeltilmiş anıt fişinin 

uygun olduğuna, Kırık Köprünün koruma grubunun 1.grup olarak belirlenmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 

BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.09/41 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.06.2015-119 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.06.2015-1453 ANKARA 

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Gökçam Köyü, Yazı Mevkiine ilişkin Çorum Valiliği (İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü)’nün 09.03.2015 tarih ve 695 sayılı yazısı ve ekleri gereğince 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan 

yerinde inceleme sonucu, tespiti yapılan alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilebilmesi için; 

2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.03.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki 

Yönetmeliğin” 6. Maddesi gereğince 45 (Kırkbeş) gün içinde Kurum görüşlerinin 

Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nün 07.04.2015 tarih ve 582 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen 

Kurum görüşleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 07.04.2015 tarih ve 1468 sayılı raporu okundu, 

dosyası incelendi.  Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Gökçam Köyü, Yazı Mevkiinde 1/25.000 ölçekli haritada 

koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanın III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil 

edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 3. Maddesindeki koşulların “Geçiş 

Dönemi Yapılanma Koşulu” olarak belirlenmesine, izinsiz açılan kazı çukurlarının ilgili Müze 

Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, ilgili birimlerce güvenlik önlemlerinin artırılmasına, 

kaçak kazı yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Kanunun 9. ve 65. Maddeleri gereği yasal 

soruşturma açılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 

BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.00/304 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.06.2015-119 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 30.06.2015-1455 ANKARA 

Çorum İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Kireçocağı mevkiinde tespiti yapılan 

öneri Melikgazi Höyüğü ve Melikgazi Tümülüsüne ilişkin Çorum Valiliği (İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü)’nün 27.03.2015 tarih ve 878 sayılı yazısı ve ekleri gereğince alanların I. Derece 

Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu'nda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 13.03.2012 gün ve 

28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz 

Kültür Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki Yönetmeliğin” 6. Maddesi gereğince 45 (Kırkbeş) 

gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki Ankara II Numaralı 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 07.04.2015 tarih ve 582 sayılı yazısı 

gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Müdürlüğümüz uzmanlarının 25.06.2015 

tarih ve 2624 sayılı dosya inceleme raporu okundu, dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler 

sonucunda; 

Çorum İli, Merkez İlçesi, Bahçelievler Mahallesi, Kireçocağı mevkiinde 1/25.000 ölçekli 

haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanların I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescil edilmesine, tescil fişinin onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesindeki koşulların 

“Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulu” olarak belirlenmesine, izinsiz açılan kazı çukurlarının ilgili 

Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına, ilgili birimlerce güvenlik önlemlerinin 

artırılmasına, kaçak kazı yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Kanunun 9. ve 65. 

Maddeleri gereği yasal soruşturma açılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 

BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.10/123 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 18.06.2015-118 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 18.06.2015-1414 ANKARA 

Ankara İli, Güdül İlçesi, Karacaören Mahallesinde 70-80 adet kuyulara ve hayvan sulama 

göletinin 2863 sayılı yasa kapsamında incelenmesi talebine ilişkin, Ankara Valiliği İl Kültür ve 

Turizm Müdürlüğü’nün 09.03.2015 tarih ve 3728 sayılı yazısı ve eki, Anadolu Medeniyetler 

Müzesi Müdürlüğü’nün uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen kuyuların 

I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilinin Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için; 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi ile 

13.3.2012 gün ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli 

Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi 

gereğince 45 (kırk beş) gün içinde Kurum görüşlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi hususundaki 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 18.11.2014 tarihli 

ve 1943 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen Kurum görüşleri, Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi Müdürlüğünün 05.03.2015 tarih ve 334 sayılı yazı ekinde yer alan 03.03.2015 tarihli 

uzman raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanan 16.06.2015 tarih ve 2499 sayılı dosya 

inceleme raporu okundu dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Ankara İli, Güdül İlçesi, Karacaören Mahallesi sınırları içerisinde yer alan İmam kuyuları 

(13 adet), Ahmetler Kuyusu (36 adet ), Hacı Bostan Kuyularının (47 adet) karar eki 1/25.000 

ölçekli haritalarda koordinatları yazılı, sınırları belirlenen alanların III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişlerinin onaylanmasına, bu alanlarda Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 3. 

maddesindeki koşulların “geçiş dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA 

BÖLGE KURULU 

KARAR 

 06.17/656 A.A 

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 10.06.2015-132 Toplantı Yeri 

KARAR TARİHİ VE NO : 10.06.2015-2437 POLATLI 

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Müslüm Höyüğe 

ilişkin olarak Ankara Anadolu Medeniyetleri, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma 

Bölge Kurulu ve Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanlarının hazırladıkları 08/06/2015 

gün ve 2773 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Müslüm Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Müslüm Höyüğün 

Kurulumuzun 26/06/1995 2gün ve 4045 sayılı kararıyla tescil edildiği, ancak; sit sınırlarının 

belirlenmediğinin anlaşıldığına; 

Müslüm Höyüğün kararımız ekinde bulunan 1/5000 ölçekli haritada I.-III. Derece 

Arkeolojik Sit olarak işaretlenen ve belirtilen koordinatlarla belirlenmiş olan sit sınırlarının uygun 

olduğuna; 

Müslüm Höyüğe ilişkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almış olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve kullanma 

koşullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı İlke Kararının I.-III. maddelerinin Geçiş 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI
1095 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyelikleri İçin Yapılan

Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2015/7784 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı

Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik
Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
–– Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Disiplin Yönetmeliği
— Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği
–– Giresun Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ
–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/28)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/2041 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/3430 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/6218 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7318 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/7525 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 10/6/2015 Tarihli ve 2013/8365 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


