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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE 

İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankalarca yapılan repo ve ters repo işlem-

lerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, bankaların kendi aralarında veya gerçek veya tüzel

kişiler ile yapacakları repo ve ters repo işlemlerinde uymaları gereken yükümlülükleri kapsar.

(2) Bankaların TCMB ile açık piyasa işlemleri çerçevesinde yaptıkları repo ve ters repo

işlemleri bu Yönetmelik hükümleri kapsamı dışındadır. 

(3) Bankaların özel netleştirme sözleşmeleri veya uluslararası çerçeve repo sözleşmeleri

kapsamında yurt dışı tezgahüstü piyasalarda bankalar ve finans kuruluşları ile yaptıkları repo

ve ters repo işlemleri hakkında bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi dışında kalan hükümleri uy-

gulanmaz.

(4) TCMB bu Yönetmelik hükümlerinden muaftır.
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Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu-

nun 43 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

b) Borsa: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü mad-

desinin birinci fıkrasının (ç) bendinde tanımlanan borsaları,

c) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

ç) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

d) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu, 

e) Özel netleştirme sözleşmeleri: Repo işlemleri ve/veya menkul kıymet veya emtia

ödünç işlemleri ve/veya diğer sermaye piyasasına dayalı işlemleri kapsayan çerçeve netleştirme

sözleşmelerini,

f) Repo: Finansal araçların geri alma taahhüdü ile satımını,

g) Ters Repo: Finansal araçların geri satma taahhüdü ile alımını,

ğ) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

h) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

ı) Yatırım kuruluşu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci

fıkrasının (v) bendinde tanımlanan yatırım kuruluşunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar

Bankalar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal araçlar 

MADDE 5 – (1) Yurt içinde yerleşiklerle yapılacak repo ve ters repo işlemlerine konu

olabilecek finansal araçlar aşağıda belirtilmiştir: 

a) Devlet tahvili, hazine bonosu, gelire endeksli senet ve gelir ortaklığı senetleri dahil

olmak üzere yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş kamu borçlanma araçları, 28/3/2002

tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç

edilen kira sertifikaları. 

b) TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri.

c) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kamu iktisadi ku-

ruluşları, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların 6362 sayılı Sermaye

Piyasası Kanunu uyarınca ihraç ettikleri borçlanma araçları.
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ç) Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş

ve yurt içinde ya da yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem

gören borçlanma araçları, kira sertifikaları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı

menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler.

d) Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş. pazarlarında repo ve ters repo iş-

lemlerine konu olmak üzere belirlenen paylar.

e) Kurulca belirlenecek diğer finansal araçlar.

(2) Yurt dışında yerleşiklerle yapılacak repo ve ters repo işlemlerinde birinci fıkrada

belirtilen finansal araçlara ilave olarak yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar

yerlerinde işlem gören finansal araçlar da işleme konu edilebilir.

İşleme konu finansal araçların değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin

hükümler

MADDE 6 – (1) İşlemlere konu edilen finansal araçların değerlemesine ve teminat-

landırılmasına ilişkin esaslar; borsada gerçekleşen tüm repo ve ters repo işlemlerinde borsa ta-

rafından, borsada ya da borsa dışında gerçekleşen ve takası merkezi karşı taraf uygulaması

kapsamında yapılan repo ve ters repo işlemlerinde ise merkezi karşı taraf görevini üstlenen

merkezi takas kuruluşları tarafından bu Yönetmelik hükümlerine bağlı kalınmaksızın belirlenir.

(2) Borsa dışında gerçekleştirilen ve takas işlemleri merkezi karşı taraf uygulamasına

tabi olmayan repo ve ters repo işlemlerinde, işleme konu finansal araçlardan;

a) Resmî Gazete’de gösterge niteliğindeki değerleri yayımlananlar bu fiyatlar üzerinden

değerlemeye tabi tutulur.

b) Resmî Gazete’de gösterge niteliğindeki değerleri yayımlanmayan ancak, borsada iş-

lem görenler, değerleme gününde ilgili borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları veya oranlar

üzerinden, gün içinde iki seans uygulanan borsalarda ikinci seansta gerçekleşen ağırlıklı orta-

lama fiyatları veya oranlar üzerinden, bu kıymetlerden borsada işlem görmekle birlikte değer-

leme gününde borsada alım satıma konu olmayanlar ise son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama

fiyatları veya oranlar üzerinden değerlemeye tabi tutulur.

c) Resmî Gazete’de gösterge niteliğindeki değerleri yayımlanmayan ve borsada işlem

görmeyenlerin değerlemesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kuru-

munca çıkarılan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları esas alınır. 

(3) İkinci fıkranın (a) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-

natlandırılmasında, gösterge niteliğindeki değerlerinin %100’ü esas alınır.

(4) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-

natlandırılmasında, gösterge niteliğindeki değerlerinin %75’i, Türkiye’de kurulan ve Sermaye

Piyasası Kurulunca veya Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları veya Türkiye’de
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derecelendirme faaliyetinde bulunması Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen veya Kurulca

doğrudan tanınan uluslararası derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyeye denk

gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış ihraççılara ait olanlar için veya bu nota sahip olan

finansal araçlar için ise gösterge niteliğindeki değerlerinin %85’i esas alınır.

(5) İkinci fıkranın (c) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-

natlandırılmasında, gösterge niteliğindeki değerlerinin %65’i, Türkiye’de kurulan ve Sermaye

Piyasası Kurulunca veya Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları veya Türkiye’de

derecelendirme faaliyetinde bulunması Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen veya Kurulca

doğrudan tanınan uluslararası derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyeye denk

gelen uzun vadeli derecelendirme notu almış ihraççılara ait olanlar için veya bu nota sahip olan

finansal araçlar için ise gösterge niteliğindeki değerlerinin %75’i esas alınır.

(6) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para birimi cinsinden

olması durumunda, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan teminat oranları %5 daha

düşük olmak üzere uygulanır.

(7) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para birimi cinsinden

olması durumunda, değerlemede işleme konu nakdin para birimi baz alınır ve finansal aracın

para birimi bu para birimine çevrilerek değerleme yapılır.

(8) Kurul, repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek finansal aracın tanımına ve

özelliğine göre bu maddede yer alan teminatlandırma oranlarını değiştirmeye yetkilidir. 

Para birimi, vade ve faiz oranı/getiri oranı

MADDE 7 – (1) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit veya teminat Türk Lirası

veya yabancı para birimi cinsinden olabilir.

(2) Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili finansal aracın itfa tarihini aşmamak kay-

dıyla serbestçe belirlenebilir. Vade sonu iş günü olarak tespit edilir. 

(3) Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak faiz oranı/getiri oranı taraflarca belir-

lenir.

Repo ve ters repo işlemleri esasları 

MADDE 8 – (1) Repo ve ters repo işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

a) Taraflar arasında, işlemlerin genel esaslarını düzenleyen yazılı bir çerçeve sözleş-

menin yapılması. 

b) Taraflar arasında kararlaştırılan şartlarla işlemin yapılarak, finansal araç bedelinin

çerçeve sözleşmede belirlenen şekilde ödenmesi. 

c) Finansal aracın çerçeve sözleşmede belirlenen usuller dahilinde tevdi edilmesi ve

bankaca 9 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde depo edilmesi. 
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ç) İşlemin vadesinde taahhütlerin yerine getirilerek kararlaştırılan bedelin ilgili tarafa

ödenmesiyle finansal aracın 9 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde karşı tarafa iade edilmesi.

d) Bankaların yatırım kuruluşları dışındaki müşterileri ile yaptıkları ters repo işlemle-

rinde, işlemin vadesinde finansal araçların banka tarafından depodan 9 uncu maddedeki esaslar

çerçevesinde karşı tarafa iade edilmesi. 

e) Ters repo işleminin bankalar tarafından yatırım kuruluşlarıyla yapılması durumunda,

işlemin vadesinde finansal araçların işlemin tarafı olan kuruluşun talimatına istinaden depolar

arasında hesaben karşı tarafa iade edilmesi. 

(2) Borsa İstanbul A.Ş. borçlanma araçları piyasası bünyesinde yer alan pazarlarda ya-

pılacak repo ve ters repo işlemlerine konu finansal araçlar için 9 uncu maddenin birinci fıkra-

sında yer alan depo koşulunun aranıp aranmayacağı hususu Borsa İstanbul A.Ş. tarafından be-

lirlenir. 

(3) Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde üyeler arasında gerçekleştirilecek repo işlemleri

için çerçeve sözleşme yapılmaz. Taraflar Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hazırlanan taahhütna-

meyi vererek işlemlerini gerçekleştirebilir. 

(4) Bankalar, borsada kendi adına müşteri hesabına veya kendi adı ve hesaplarına, borsa

dışında ise sadece kendi adı ve hesaplarına işlem yapabilir. 

(5) Bankalar, repo işlemlerinde müşterilere ait finansal araçları kullanamaz. 

(6) Yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören fi-

nansal araçların konu edildiği yurt dışı repo ve ters repo işlemlerinde birinci fıkra hükmü uy-

gulanmaz. 

Teslim esasları 

MADDE 9 – (1) Repo ve ters repo işlemlerine konu olan finansal araçların bankalarca

Takasbank veya Takasbank’ın muhabirleri nezdindeki hesaplarda Takasbank tarafından belir-

lenen esaslar çerçevesinde depo edilmiş olması zorunludur. 

(2) Repo konusu olan teminatların alıcıya fiziki teslimi yapılmaz. İşlemler hesaben ger-

çekleştirilir.

(3) Bankalarca işlemin karşı tarafına bakılmaksızın Borsa İstanbul A.Ş. bünyesindeki

pazarlardan ters repo işlemleri ile alınan finansal araçlar, işlem tarihi ile vade tarihi arasındaki

süre içinde kalmak ve vadesi geri satma vadesini geçmemek koşuluyla yeniden repoya konu

edilebilir. 

(4) Bankalar ve finans kuruluşları ile yapılan yurt dışındaki borsalarda veya teşkilat-

lanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören finansal araçların konu edildiği yurt dışı repo ve ters

repo işlemlerinde bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.
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İşlem limitleri

MADDE 10 – (1) Bankaların toplam repo tutarı bakiyesi ile ters repo tutarı bakiyesi

arasındaki fark, özkaynaklarının 20 katını aşamaz.

(2)  Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen işlemler hariç, aynı kişi ve kuruluşla

gerçekleştirilen işlemlerde repo tutarı bakiyesi ile ters repo tutarı bakiyesi arasındaki fark ban-

kanın özkaynağının 2 katını aşamaz.

Denetim ve bilgi verme yükümlülüğü 

MADDE 11 – (1) Borsa İstanbul A.Ş.’nin ve diğer kurum ve kuruluşların kendi mev-

zuatı çerçevesindeki yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri

çerçevesinde bankalarca yapılan repo ve ters repo işlemlerinin denetim ve gözetimi Kurum ta-

rafından yapılır.

(2) Bankalar Borsa İstanbul A.Ş. dışında yapacakları işlemlere ilişkin olarak Takas-

bank’a bildirim yapmak zorundadır. Borsa İstanbul A.Ş. dışı işlemlerin bildirimine ilişkin esas-

lar Takasbank tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzlemeye ilişkin esaslar 

MADDE 12 – (1) Repo ve ters repo işlemleri, Takasbank tarafından hak sahibi hesap-

larında izlenmeksizin üye bazındaki hesaplarda izlenir.

(2) Kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonlarına ilişkin olarak Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

Faaliyet izni bulunan bankalara ilişkin uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanunun

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde belirtilen faaliyete ilişkin izni bulunan ban-

kalar, repo ve ters repo işlemlerini yürütmeye devam eder.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Kurumu Başkanı yürütür.
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TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS 

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR 

HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, aracı kurumların repo ve ters repo işlemleri sıra-

sında uyacakları yükümlülükleri belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, aracı kurumların 6 ncı maddede belirtilen finansal araçlar

üzerinde, kendi aralarında veya gerçek veya tüzel kişiler ile yapacakları repo ve ters repo iş-

lemlerini kapsar.

(2) Aracı kurumlar, bu Tebliğ hükümleri kapsamı dışında repo ve ters repo işlemleri

yapamaz.

(3) TCMB ile açık piyasa işlemleri çerçevesinde yapılan işlemler bu Tebliğ kapsamı

dışındadır. 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-

nunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Borsa: Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ben-

dinde tanımlanan borsaları,

b) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

c) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,

ç) Repo: Finansal araçların geri alma taahhüdü ile satımını,

d) Ters Repo: Finansal araçların geri satma taahhüdü ile alımını,

e) Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

f) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketini,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Repo ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar

Repo ve ters repo işlemlerini yapabilecek aracı kurumlar ve bildirim yükümlülüğü

MADDE 5 – (1) Repo ve ters repo işlemi yapmak isteyen aracı kurumların, 11/7/2013

tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan

Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’in 17 nci ve 22 nci maddeleri uyarınca as-

gari olarak işlem aracılığı veya portföy aracılığı faaliyet iznine sahip olması zorunludur.

(2) Aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine başlamadan önce Kurula

bildirim yapılır. Kurula yapılan bildirimi takiben repo ve ters repo işlemleri bu Tebliğde belir-

tilen esaslara uygun olarak yürütülmeye başlanır. 

Aracı kurumlar tarafından repo ve ters repo işlemlerine konu edilebilecek finansal

araçlar 

MADDE 6 – (1) Repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek finansal araçlar aşağıda

belirtilmiştir: 

a) Devlet tahvili, hazine bonosu, gelire endeksli senet ve gelir ortaklığı senetleri dahil

olmak üzere yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş kamu borçlanma araçları, 28/3/2002

tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

çerçevesinde kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç

edilen kira sertifikaları.

b) TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri.

c) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, kamu iktisadi ku-

ruluşları, mahalli idareler ve bunlarla ilgili idare, işletme ve kuruluşların Kanun uyarınca ihraç

ettikleri borçlanma araçları.

ç) Bankalar tarafından ihraç edilenler de dahil olmak üzere yurt içinde veya yurt dışında

Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçları.

d) Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş

kira sertifikaları.

e) Türkiye’de yerleşik ihraççılar tarafından yurt içinde veya yurt dışında ihraç edilmiş

varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıy-

metler ve ipotek teminatlı menkul kıymetler.

f) Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Borsa İstanbul A.Ş. pazarlarında repo ve ters repo iş-

lemlerine konu olmak üzere belirlenen paylar.

(2) Birinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde yer alan finansal araçlardan, yalnızca yurt

içinde ya da yurt dışındaki borsalarda veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görenler,

repo ve ters repo işlemlerine konu olabilir. 
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İşleme konu finansal araçların değerlemesine ve teminat oranlarına ilişkin özel

hükümler

MADDE 7 – (1) İşlemlere konu edilen finansal araçların değerlemesine ve teminat-

landırılmasına ilişkin esaslar; borsada gerçekleşen tüm repo ve ters repo işlemlerinde borsa ta-

rafından, borsada ya da borsa dışında gerçekleşen ve takası merkezi karşı taraf uygulaması

kapsamında yapılan repo ve ters repo işlemlerinde ise merkezi karşı taraf görevini üstlenen

merkezi takas kuruluşları tarafından bu Tebliğ hükümlerine bağlı kalınmaksızın belirlenir.

(2) Borsa dışında gerçekleştirilen ve takas işlemleri merkezi karşı taraf uygulamasına

tabi olmayan repo ve ters repo işlemlerinde, işleme konu finansal araçlardan;

a) Resmî Gazete’de gösterge niteliğindeki değeri yayımlananlar, bu fiyatlar üzerinden

değerlemeye tabi tutulur.

b) Resmî Gazete’de gösterge niteliğindeki değeri yayımlanmayan ancak, borsada işlem

görenler, değerleme gününde ilgili borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatları veya oranlar üze-

rinden, gün içinde iki seans uygulanan borsalarda ikinci seansta gerçekleşen ağırlıklı ortalama

fiyatları veya oranlar üzerinden, bu kıymetlerden borsada işlem görmekle birlikte değerleme

gününde borsada alım satıma konu olmayanlar ise son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fi-

yatları veya oranlar üzerinden değerlemeye tabi tutulur.

c) Resmî Gazete’de gösterge niteliğindeki değeri yayımlanmayan ve borsada işlem gör-

meyenlerin değerlemesinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Kurumunca çıkarılan Tür-

kiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları esas alınır. 

(3) İkinci fıkranın (a) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-

natlandırılmasında, değerleme fiyatının %100’ü esas alınır.

(4) İkinci fıkranın (b) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-

natlandırılmasında, değerleme fiyatının %75’i, Türkiye’de kurulan ve Kurulun sermaye piya-

sasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde be-

lirtilen derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca veya Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumunca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları veya Türkiye’de derecelen-

dirme faaliyetinde bulunması Kurulca veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca

kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyeye denk ge-

len uzun vadeli derecelendirme notu almış ihraççılara ait olanlar için veya bu nota sahip olan

finansal araçlar için ise değerleme fiyatının %85’i esas alınır.

(5) İkinci fıkranın (c) bendi kapsamında değerlemesi yapılan finansal araçların temi-

natlandırılmasında, gösterge niteliğindeki değerlerin %65’i, Türkiye’de kurulan ve Kurulun

sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzen-

lemelerinde belirtilen derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen
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derecelendirme kuruluşları veya Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde bulunması Kurulca

kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir seviyeye denk ge-

len uzun vadeli derecelendirme notu almış ihraççılara ait olanlar için veya bu nota sahip olan

finansal araçlar için ise değerleme fiyatının %75’i esas alınır.

(6) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para birimlerinde olması

durumunda üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan teminat oranları %5 daha düşük

olmak üzere uygulanır.

(7) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit ve teminatın farklı para birimlerinde olması

durumunda, değerlemede işleme konu nakdin para birimi baz alınır ve finansal aracın para bi-

rimi bu para birimine çevrilerek değerleme yapılır.

(8) Kurul, repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek finansal aracın tanımına ve

özelliğine göre bu maddede belirtilen teminatlandırma oranlarını değiştirmeye yetkilidir. 

Para birimi, vade ve faiz oranı 

MADDE 8 – (1) Repo ve ters repo işlemlerine konu nakit veya teminat Türk Lirası

veya yabancı para birimi cinsinden olabilir.

(2) Repo ve ters repo işlemlerinde vade, ilgili finansal aracın itfa tarihini aşmamak kay-

dıyla serbestçe belirlenebilir. Vade sonu iş günü olarak tespit edilir. 

(3) Repo ve ters repo işlemlerinde uygulanacak faiz oranı taraflarca belirlenir.

Repo ve ters repo işlemleri esasları 

MADDE 9 – (1) Repo ve ters repo işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır: 

a) Taraflar arasında, işlemlerin genel esaslarını düzenleyen yazılı bir çerçeve sözleşme

yapılması.

b) Taraflar arasında kararlaştırılan şartlarla işlemin yapılarak finansal araç bedelinin

çerçeve sözleşmede belirlenen şekilde ödenmesi.

c) Finansal aracın çerçeve sözleşmede belirlenen usuller dahilinde tevdi edilmesi ve bu

finansal araçların aracı kurum tarafından Takasbank tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde

depo edilmesi.

ç) İşlemin vadesinde taahhütlerin yerine getirilerek kararlaştırılan bedelin ilgili tarafa

iletilmesi ile finansal aracın 10 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde karşı tarafa iade edilmesi.

d) Aracı kurumların müşterileri ile yaptıkları ters repo işlemlerinde, işlemin vadesinde

söz konusu finansal araçların aracı kurum tarafından depodan 10 uncu maddedeki esaslar çer-

çevesinde karşı tarafa iade edilmesi.

e) Ters repo işleminin aracı kurumlar tarafından yatırım kuruluşlarıyla yapılması duru-

munda ise işlemin vadesinde finansal araçların işlemin tarafı olan kuruluşun talimatına istina-

den depolar arasında hesaben karşı tarafa iade edilmesi. 
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(2) Borsa İstanbul A.Ş. borçlanma araçları piyasası bünyesinde yer alan pazarlarda ya-

pılacak repo ve ters repo işlemlerine konu finansal araçlar için 10 uncu maddenin birinci fık-

rasında yer alan depo koşulu aranıp aranmayacağı hususu Borsa tarafından belirlenir. 

(3) Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde üyeler arasında gerçekleştirilecek repo işlemleri

için çerçeve sözleşme yapılmaz, taraflar Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hazırlanan taahhütna-

meyi vererek işlemlerini gerçekleştirebilir. 

(4) Aracı kurumlar, borsada kendi adına müşteri hesabına veya kendi adı ve hesaplarına,

borsa dışında ise sadece kendi adı ve hesaplarına işlem yapabilir. 

(5) Aracı kurumlar, repo işlemlerinde müşterilere ait finansal araçları kullanamaz. 

Teslim esasları 

MADDE 10 – (1) Repo ve ters repo işlemlerine konu olan finansal araçların aracı ku-

rumlarca Takasbank veya Takasbank’ın muhabirleri nezdindeki hesaplarda depo edilmiş olması

zorunludur. 

(2) Repo konusu olan teminatların alıcıya fiziki teslimi yapılmaz. İşlemler hesaben ger-

çekleştirilir.

(3) Aracı kurumlarca işlemin karşı tarafına bakılmaksızın Borsa İstanbul A.Ş. bünye-

sindeki pazarlardan ters repo işlemleri ile alınan finansal araçlar, işlem tarihi ile vade tarihi

arasındaki süre içinde kalmak ve vadesi geri satma vadesini geçmemek koşuluyla yeniden re-

poya konu edilebilir. 

İşlem limitleri

MADDE 11 – (1) Aracı kurumların toplam repo tutarı bakiyesi ile ters repo tutarı ba-

kiyesi arasındaki fark, sermaye yeterliliği yükümlülükleri uyarınca bir önceki ay sonu itibariyle

hesaplanan özsermaye tutarının 20 katını aşamaz.

(2) Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen işlemler ile TCMB ile gerçekleşti-

rilen işlemler hariç, aynı kişi ve kuruluşla gerçekleştirilen işlemlerde, repo tutarı bakiyesi ile

ters repo tutarı bakiyesi arasındaki fark aracı kurumun birinci fıkra uyarınca hesaplanan öz-

sermayesinin 2 katını aşamaz.

Denetim ve bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 12 – (1) Borsa İstanbul A.Ş.’nin ve diğer kurum ve kuruluşların kendi mev-

zuatı çerçevesindeki yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ hükümleri çer-

çevesinde aracı kurumlarca yapılan repo ve ters repo işlemlerinin denetim ve gözetimi Kurul

tarafından yapılır.

(2) Aracı kurumlar, borsa dışında yapacakları işlemlere ilişkin olarak Takasbank’a bil-

dirim yapmak zorundadır. Borsa dışı işlemlerin bildirimine ilişkin esaslar Takasbank tarafından

belirlenir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzlemeye ilişkin esaslar 

MADDE 13 – (1) Repo ve ters repo işlemleri, Takasbank tarafından hak sahibi hesap-

larında izlenmeksizin üye bazındaki hesaplarda izlenir.

(2) Aracı kurumlar, muhasebe kayıtlarında repo ve ters repo işlemlerinde teminat olarak

kullanılan finansal araçları ve işlemlerin parasal tutarlarını, vade ve müşteri bazında izlemek

zorundadır.

(3) Kolektif yatırım kuruluşları ve emeklilik yatırım fonlarına ilişkin olarak Kurul dü-

zenlemelerinde yer alan hükümler saklıdır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 – (1) 31/7/1992 tarihli ve 21301 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayım-

lanan Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ

(Seri: V, No: 7) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen Tebliğe yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin

Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1 uyarınca işlem aracılığı ve/veya portföy aracılığı faaliyet izni

almak üzere Kurula başvuruda bulunan aracı kurumlar, başvuruları sonuçlanıncaya kadar repo

ve ters repo işlemlerini bu Tebliğ hükümlerine göre gerçekleştirir. 

(2) İşlem aracılığı ve/veya portföy aracılığı faaliyetinde bulunmak üzere başvuruda bu-

lunmuş veya faaliyet izni almış aracı kurumlardan 16/12/2014 tarihi itibariyle repo yetki bel-

geleri Kurulca geçersiz sayılanlar, 5 inci madde uyarınca bildirim yapmış kabul edilecek olup,

bu kurumlardan repo-ters repo işlemi yapmayacak olanların bu durumlarını ayrıca bildirmeleri

gerekir. 

(3) Dar yetkili olarak yetkilendirilmiş olan veya bu kapsamda Kurula başvuruda bu-

lunmuş olan aracı kurumlar ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren sadece mevcut işlemleri

kapatma amaçlı işlem yapabilirler. 

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.
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T.C. 

Resmî Gazete 
Ġlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye 

Ġşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 

6 Aralık 2015 

PAZAR 
Sayı : 29554 

İLÂN BÖLÜMÜ 

YARGI İLÂNLARI 
Antalya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO  : 2010/341 
KARAR NO  : 2015/411 
Dolandırıcılık Hizmet nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçlarından Mahkememizin 

11/05/2015 tarih ve 2010/341 Esas, 2015/411 kararı ile sanık TOLGA MAKĠNA'nın, 
A) Sanık Tolga MAKĠNA' nın üzerine atılı müşteki Meftuni Murat SÜMBÜLOĞLU' na 

yönelik "Dolandırıcılık" suçunu işlediği sabit olmadığından, CMK'nun 223/2-e. Maddesi uyarınca atılı 
suçtan BERAATĠNE, 

B) Sanık Tolga MAKĠNA' nın üzerine atılı müştekiler Ramazan EKĠNCĠER, Meltem KODAL, 
Ġsa ĠPEK ve Buğra ATALAY'a yönelik " Güveni Kötüye Kullanma" suçlarını işlediği sabit 
olmadığından, CMK'nun 223/2-e. Maddesi uvarınca atılı suçlardan AYRI AYRI BERAATĠNE, 

C) 1 - Sanık Tolga MAKĠNA'nın üzerine atılı müşteki Ramazan EKĠNCĠLER'e yönelik 
"Dolandırıcılık" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 157/1, 52/2, 53/2, 53/1-A.B.C.D.E 53/3 
maddesi uyarınca, 150 GÜN ADLĠ PARA CEZASININ 3.000 TL ADLĠ PARA CEZASINA 
ÇEVRĠLMESĠNE, SONUÇTA SANIĞIN 1 YIL 6 AY HAPĠS VE 3.000 TL ADLĠ PARA CEZASI 
ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

D) 1 - Sanık Tolga MAKĠNA' nın üzerine atılı müşteki Meltem KODAL'a yönelik 
"Dolandırıcılık" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 157/1, 52/2, 53/2, 53/1 -A.B.C.D.E 53/3 
maddesi uyarınca SANIĞIN 1 YIL 6 AY HAPĠS VE 3.000 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 
CEZALANDIRILMASINA, 

E) 1 - Sanık Tolga MAKĠNA'nın üzerine atılı müşteki Ġsa ĠPEK'e yönelik "Dolandırıcılık" 
suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 157/1, 52/2, 53/2, 53/1 -A.B.C.D.E 53/3 maddesi uyarınca 
SANIĞIN 1 YIL 6 AY HAPĠS VE 3.000 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

F) 1 - Sanık Tolga MAKĠNA' nın üzerine atılı müşteki Buğra ATALAY'a yönelik "Dolandırıcılık" 
suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 157/1, 52/2, 53/2, 53/1-A.B.C.D.E 53/3 maddesi uyarınca 
SANIĞIN 1 YIL 6 AY HAPĠS VE 3.000 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

G) 1 - Sanık Tolga MAKĠNA' nın üzerine atılı müşteki Meftuni Murat SÜMBÜLOĞLU'na 
yönelik "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma" suçunu işlediği sabit olduğundan TCK'nun 
155/2, 52/2 maddeleri uyarınca SANIĞIN 2 YIL HAPĠS VE 4.000 TL ADLĠ PARA CEZASI ĠLE 
CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği, kararın tüm araştırmalara rağmen sanığa tebliğ 
edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu 
anlaşılmakla; 

7201 sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 
31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 
bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye 
Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa 
geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Yargıtay'da incelenmek 
ve temyiz yasa yolu açık olmak, yasal süre içerisinde temyiz edilmediği taktirde kesinleştirilerek infaza 
verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 9551 
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Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ARA KARAR 
ESAS NO : 2012/774 

KARAR NO : 2012/425 
DAVACI : K.H. 

SANIK : AKBAR ABDULLAYEV 
SUÇ : 5683 sayılı yasanın 26. Maddesine ve TCK 53. Maddesine 

aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 11/07/2012 
SUÇ YERĠ : ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 30/10/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

yasanın 26. Maddesine ve TCK 53. Maddesine aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30/10/2012 tarih ve 2012/108 esas ve 2012/425 
karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL Ġdari Para Cezası 

ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık AKBAR ABDULLAYEV bulunamadığından 
gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 9934/1-1 

————— 

ARA KARAR 

ESAS NO : 2013/154 

KARAR NO : 2014/189 
DAVACI : K.H. 
SANIK : MIDRAV AHMADOVA 

SUÇ : Resmi Belgede sahtecilik 
SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 21/03/2013 

SUÇ YERĠ : ARALIK 
KARAR TARĠHĠ : 21/05/2014 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında Resmi belgede 

sahtecilik suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla Aralık Asliye Ceza Mahkemesi'nin 21/05/2014 
tarih ve 2013/154 esas ve 2014/189 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında 

neticeten BERAAT karar verilmiĢ olup, sanık MIDRAV AHMADOVA bulunamadığından 
gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 9935 

————— 

ARA KARAR 
ESAS NO : 2012/706 

KARAR NO : 2012/477 
DAVACI : K.H. 

SANIK : RAMĠN HASANOV 
SUÇ : 5683 sayılı yasanın 26. Maddesine ve TCK 53. Maddelerine 

Aykırılık 

SUÇ TARĠHĠ/SAATĠ : 01 /02/2012 
SUÇ YERĠ : ARALIK 

KARAR TARĠHĠ : 06/11/2012 
Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı 

yasanın 26. Maddesine ve TCK 53. Maddelerine Aykırılık suçundan kamu davası açılmıĢ olmakla 

Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 06/11/2012 tarih ve 2012/233 esas ve 2012/477 
karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2000 TL Ġdari Para Cezası 

ile Cezalandırılmasına karar verilmiĢ olup, sanık RAMĠN HASANOV bulunamadığından 
gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, 

yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı takdirde kesinleĢmiĢ 
sayılacağı ilan olunur. 9936 
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Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2014/695 

KARAR NO  : 2014/817 

DAVACI  : K.H. 

SANIK : DMITRI KOVALEV, Pavel ve Nadejda oğlu, 1987 RUSYA 

doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. CHEVVISHEVSKIY 

TRAKT 31/5 RUSYA adresinde oturur. 

SUÇ : Basit Yaralama 

SUÇ TARĠHĠ  : 03/06/2014 

SUÇ YERĠ  : ANTALYA/KEMER 

KARAR TARĠHĠ : 15/10/2014 

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık Dmıtrı Kovalev hakkında Basit Yaralama 

suçundan mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda; sanığın 5237 sayılı 

Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 53.maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası 

açılmıĢ, müĢtekinin kovuĢturma aĢamasında Ģikayetinden vazgeçtiği anlaĢıldığından 5237 sayılı 

TCK'nın 73/4 maddesi gereğince sanık hakkında düĢme kararı verilmiĢ olup, sanık 

bulunamadığından 7201 Sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince hükmün sanığa ilan 

suretiyle tebliğine, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna baĢvurulamadığı 

takdirde kesinleĢmiĢ sayılacağı Ġlan olunur. 9800 

—— • —— 
Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2013/265  

KARAR NO  : 2014/244 

EĢyayı, gümrük iĢlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak suçundan sanık Bosna Hersek 

uyruklu, Bosna Hersek / Velıka Kladusa nüfusunda kayıtlı, Feyim ve Amela oğlu, 17/09/1992 

doğumlu, halen Stara Pruga Sokak Jvinitse-Tuzla / Bosna Hersek adresinde oturur SUAD 

OSMANOVIC hakkında sanığın 5607 sayılı yasanın 3/1-l.cümle, 5237 sayılı yasanın TCK.54/1 

maddeleri gereğince cezalandırılması istemi ile dava açılmıĢ ise de; unsurları yönünden 

oluĢmayan suçtan sanığın BERAATĠNE, Kaçak olduğu iddiasıyla elkonulan gümüĢ ve kıymetli 

madenlerin Türk Parasının Kıymetini Korunması Hakkındaki 32 sayılı kararın 7.maddesi 

gereğince yapılan değiĢikliklere göre ve yine standart dıĢı iĢlenmemiĢ kıymetli madenlerin 

gümrük iĢlemi yapılarak yine Maliye Bakanlığının 08/12/2011 tarihli ve standart dıĢı altınlardan 

alınması gerekli KKDF hakkındaki 6 seri nolu tebliğin 3.maddesi gereğince ilgili fon alınarak ve 

gümrük iĢlemi yapılarak sanıklara ĠADESĠNE, ya da yurt dıĢı edilmek kaydıyla karar 

kesinleĢtiğinde sanıklara ĠADESĠNE, Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına dair 

verilen karar sanık SUAD OSMANOVIC ' e tebligat ve yazıĢmalara rağmen tebliğ edilememiĢtir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMĠ 

GAZETE'DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

3 - Ġlan masrafının kamu üzerinde bırakılmasına, Ġlanın bir suretinin Mahkeme Ġlan 

Tahtasında ilanına karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 10059 

—— •• —— 
Yargıtay 14. Hukuk Dairesinden: 

Esas No: 2015/12904 

Davacı Ali Yöre tarafından davalılar Nilüfer Durmaz vd. aleyhine açılan geçit hakkı tesisi 

davasında; Ġstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 27.12.2012 tarih, 2011/90 esas, 

2012/585 karar sayılı hüküm davalı Musa Aksu vekili tarafından duruĢmalı temyiz edilmiĢtir. 

Davalılardan Hasine Ġlkinci ve Selahattin Katar'a duruĢma gününün ilanen tebliğine karar verilmiĢ 

olmakla 08.03.2016 Salı günü saat 09.15’de duruĢmaya gelmedikleri taktirde duruĢmanın 

yokluklarında yapılacağına dair iĢbu ilan duruĢma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere 

davalılara Ġlan olunur. 10979/1-1 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

3 (ÜÇ) KALEM CĠHAZ SATIN ALINACAKTIR 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: 

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

cihaz alım iĢi, 4734 sayılı Kamu Ġhale 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. Ġhaleye iliĢkin 

ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası/ 

Ġhale kayıt numaraları : 1) 2015/170049    2) 2015/170106    3) 2015/170118 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Proje 

Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı 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) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    internet adresi (varsa) : - 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1) EriĢkin Yoğun Bakım Sistemi, 1 Adet (Komple) 

  2) Ağız içi Görüntüleme Cihazı, 1 Adet (Komple) 

  3) Frezleme Ünitesi, 1 Adet (Komple) 

b) Teslim yeri/yerleri : 1) Tıp Fakültesi, Ġç Hastalıkları Anabilim Dalı, 

  2) DiĢ Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, 

  3) DiĢ Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı 

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

takvim günü 

3 - Yeterlik değerlendirmesinin/Ġhalenin 

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

Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu 

Kurupelit-Atakum/SAMSUN 

b) Tarihi ve saati/ 

    Tarih ve saatleri : 1) Tarih: 29/12/2015 Saat: 14:00 

  2) Tarih: 22/12/2015 Saat: 14:00 

  3) Tarih: 22/12/2015 Saat: 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri yeterlik baĢvurusu 

kapsamında sunmaları gerekir. 

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

belgesi; 

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

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

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

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

beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

2) Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kiĢiliğin 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 

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

iliĢkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi 

4.1.4. Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun baĢvuru mektubu, 

4.1.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları; 

(Teklif edilen malın ihale dokümanında belirlenen Ģartlara uygunluğunu teyit etmek 

amacıyla) 

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

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

benzeri tanıtım materyallerin verilmesi ve varsa referans listeleri tekliflere eklenecektir. 

b) Ġstekliler; teklif ettikleri ürünlerin özelliklerini, Teknik Ģartnamede karĢılık gelen 

maddelere göre karĢılaĢtırmalı olarak ayrı ayrı cevap verecekler ve her sayfasını imza ve kaĢeleri 

ile tasdik ederek tekliflerine ekleyeceklerdir. 

c) Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında Ġhale Komisyonunca ihtiyaç duyulması halinde 

demonstrasyon yapılmak üzere Ġstekliler, teklif ettikleri ürünlerin numunelerini istenilen tarihe 

kadar Ġdareye kurulu ve çalıĢır vaziyette teslim edileceğine (söz konusu cihaz/aletin özel imalat 

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

isteklice karĢılanmak üzere ülkemizde kurulu ve çalıĢır durumda olan bir kurum yada kuruluĢta 

demonstrasyon yapacaklarına) dair beyanlarını tekliflerine ekleyeceklerdir. 

4.1.6. Ġsteklinin ortak giriĢim olması halinde, Ġdari ġartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iĢ ortaklığı beyannamesi . 

4.1.7. Ġhaleye iĢ 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 iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

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

T.C. Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TĠTUBB) kayıtlı olması ve TĠTUBB’da Sağlık 

Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu tevsik edici belgeler. (Ġnternet çıktısı olarak sunulabilir; 

tıbbi cihaz kapsamındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.2. Ġsteklinin kendi adına veya anlaĢmalı olduğu bir firma adına düzenlenmiĢ TSE 

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

Belgesi (tıbbi cihaz kapsam dıĢındaki teklifler için sunulmalıdır.) 

4.2.3. Yetkili satıcılığı ve imalatçılığı gösteren belgeler: 

a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
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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 - Ġhale idari Ģartnamedeki katılma koĢullarını taĢıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere 

açıktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve her bir ihale için ayrı ayrı 1) no’lu 

ihale için 100,00- TL 2) ve 3) no’lu ihaleler için 50,00- TL. karĢılığı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Rektörlüğü Proje Yönetimi Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit-Atakum / SAMSUN 

satın alınabilir. Ġhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla 

ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil her bir ihale için ayrı ayrı 1) no’lu ihale için 

110,00- TL 2) ve 3) no’lu ihaleler için 60,00- TL. doküman bedelini Üniversitemiz Strateji 

GeliĢtirme Daire BaĢkanlığının Ziraat Bankası Üniversite Bürosu nezdinde bulunan 

TR870001001479097123705001 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı 

satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliĢkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının 

gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep baĢvurularını yukarıda yer alan faks 

numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beĢ gün önce göndermek zorundadır. 

Ġhale dokümanı iki iĢ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ġhale 

dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaĢmamasından veya geç 

ulaĢmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir Ģekilde sorumlu 

tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul 

edilecektir.‖ 

7.2. Ġhaleye baĢvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (ihale 

dokümanı satın alındığına dair belge;) 

8 - BaĢvuruları; ihalenin yapılacağı saate kadar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü 

Proje Yönetim Ofisi BaĢkanlığı Satınalma Bürosu Kurupelit Atakum/SAMSUN adresine elden 

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

9 - Ġstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleĢme imzalanacaktır. 

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

tutarda (yeterliği tespit edilen adaylar fiyatı içeren teklif verme aĢamasında 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. 

 11026/1-1 



6 Aralık 2015 – Sayı : 29554 RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 

 

MUHTELĠF ĠġLER ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Ilgaz Belediye Başkanlığından: 

Ġstekliler ihaleye iliĢkin bilgi ve belgeleri aĢağıdaki adı unvanı yazılı adresten temin 

edebilirler. 

ĠĢin Niteliği: Proje kapsamında yer tespit raporu ile belirlenmiĢ ve ekte belirtilen 2 

noktada 4 yönde Anlık Hız Ġhlal Sistemi Kurulması, kurum tarafından tahsis edilen arsada 1 Ad. 

2500 m2 ve 1 Ad. 450 m2 belediye hizmet binasının (mobilya tefriĢat hariç) Çevre ġehircilik 

Bakanlığı kamu binası yapım Ģartnamelerine uygun olarak, projeleri kurum tarafından 

onaylanmak suretiyle yapılması, 1 adet binek oto tipi 1, 2 adet binek oto tipi2, 1 adet kamyonet, 1 

adet çöp kamyonu, 1 adet damperli kamyon, 1 adet 4x2 pick up, 1 adet çok amaçlı araçların 

temini, kurulacak sistemin (bina ve araçlar dıĢında kalan TEDES sistemleri) sözleĢme süresinde 

tüm masrafları firma tarafından karĢılanmak üzere iĢletilmesi, sözleĢme süresince gerekli tüm 

bakım ve onarımının yapılması, sonradan oluĢacak olan imar planları ve karayolları planları 

doğrultusunda gerekli altyapı dahil sistemlerin taĢınması, sisteme gerekli yeni yatırımların 

yapılması ve sonradan oluĢan ilave noktaların eklenmesi iĢi bu Ģartname kapsamında yapılarak 

Geçici kabulden itibaren 10 (on) yıl sure ile iĢletilmesi iĢi 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 

35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılması ihaleye çıkartılmıĢtır. 

Ġhaleye ĠliĢkin Belgeler: 

a) Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

b) Ġhalenin yapılacağı yer : ILGAZ Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 2886 Sayılı 

Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı 

teklif eksiltme usulü ile aĢağıda belirtilen tarih ve saatte 

yapılacaktır. 

c) Ġhale tarihi : 25 ARALIK 2015 

d) Ġhale Saati : 14:00 

e) Ġhale Dokümanları : ġartname ve ekleri ILGAZ Belediyesi Mali Hizmetler 

Müdürlüğünden 1000.- TL (Bin TL.) bedelle satın 

alınacaktır. 

Ġsteklide Aranan ġartlar ve Belgeler: 

A) Gerçek KiĢiler: 

• Yasal YerleĢim Yeri belgesi.  

• Nüfus Kayıt Örneği.  

• Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. 

• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi. 

• Ġstekliler muhammen bedelin %3’ü 212.500 (ikiyüzonikibinbeĢyüz) TL’den az olmamak 

üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluĢlardan alınan belgelerden 

sadece biri.  

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi.  

• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği. 

• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  

• ILGAZ Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

• Ġsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı 

vermesi gerekmektedir. 
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• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans 

mektubu. YaklaĢık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya 

teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)  

• Ġlgili Vergi Dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmıĢ vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti . 

• Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmıĢ prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

• Ġhale konusu yerlerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 

• Ġstekliler Teknik ġartnamede belirtilen tüm Ģartları ve özellikleri taĢıyan ihale konusu iĢi 

yapacağına ve iĢin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete baĢlayacağına dair noterden 

taahhütname getireceklerdir. 

• Ġhaleye katılmak isteyen gerçek kiĢilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan 

ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel 

değildir. Taksirli suçlar dıĢında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.) 

• Yeterlilik için; 

AĢağıdaki iĢlerden her ikisini birlikte; 

• Elektronik Denetim Hız Ġhlal Sistemi, 

a) Yurt içinde ve ya yurt dıĢında en az üç Ģehirde kurulumu iĢini yapmıĢ olma belgesi,  

veya 

b) Ġsteklinin önerdiği yukarıdaki ürünlerden yurt içinde TEDES Projesi Kapsamında en az 

bir Ģehirde veya yurtdıĢında en az üç Ģehirde en az ikiĢer noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuĢ 

ve bunların sorunsuz çalıĢıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmıĢ olması 

gerekmektedir) 

• E GRUBU: Trafik Ġzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması ĠĢleri 

1- Karayolu Sinyalizasyon ĠĢleri, 

2- Demiryolu Sinyalizasyon ĠĢleri, 

3- Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri, 

4- Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri, 

5- Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi, 

6- HaberleĢme, veri toplama ve kontrol sitemleri, 

Bu iĢlerden en az yaklaĢık maliyetin %75’i kadar iĢ deneyim belgesi 

B) Tüzel KiĢiler : 

• ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.  

• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter 

tasdikli imza sirküleri.  

• Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf 

ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluĢlardan alınan belgelerden 

sadece biri.  

• Ġstekliler muhammen bedelin %3’ü 212.500 (ikiyüzonikibinbeĢyüz) TL’den az olmamak 

üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

• Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi.  

• Vekâleten katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli 

vekâletname ile Ģirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.  

• Ġhale Ģartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.  
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• ILGAZ Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 

• Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki 

görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ son 

güncel tasdikli örneği . 

• Ġsteklinin, 2886 sayılı kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici ve sürekli 

olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı bulunmadıklarına dair beyanlarını içerir beyan yazısı 

vermesi gerekmektedir. 

• Mali durumu gösterir ihalenin yapıldığı yıl içinde ilgili Bankadan alınacak referans 

mektubu. YaklaĢık yatırım maliyet bedelinin asgari %75’i kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya 

teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)  

• Ġlgili vergi dairesinden ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmıĢ vergi borcu olmadığına 

dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti . 

• Ġlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ilk ihale ilanı tarihinden sonra alınmıĢ prim borcu 

olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti. 

• Ġhale konusu yerin görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyanı. 

• Ġstekliler Teknik ġartnamede belirtilen tüm Ģartları ve özellikleri taĢıyan ihale konusu iĢi 

yapacağına ve iĢin istenen sürede bitirilerek sistemin faaliyete baĢlayacağına dair noterden 

taahhütname getireceklerdir. 

• Ġhaleye katılmak isteyen tüzel kiĢiliklerde Ģirket müdürünün veya Ģirket adına ihaleye 

katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ 

adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dıĢında adli sicil 

kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. ) 

• Yeterlilik için; 

AĢağıdaki iĢlerden her ikisini birlikte; 

• Elektronik Denetim Hız Ġhlal Sistemi, 

a) Yurt içinde ve ya yurt dıĢında en az üç Ģehirde kurulumu iĢini yapmıĢ olma belgesi,  

veya 

b) Ġsteklinin önerdiği yukarıdaki ürünlerden yurt içinde TEDES Projesi Kapsamında en az 

bir Ģehirde veya yurtdıĢında en az üç Ģehirde en az ikiĢer noktada, son 10 yıl içerisinde kurulmuĢ 

ve bunların sorunsuz çalıĢıyor olduğuna dair belge. (ilgili kurumdan alınmıĢ olması 

gerekmektedir) 

• E GRUBU: Trafik Ġzleme ve Yönetim Sistemi Kurulması ĠĢleri 

1 - Karayolu Sinyalizasyon ĠĢleri, 

2 - Demiryolu Sinyalizasyon ĠĢleri, 

3 - Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri, 

4 - Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri, 

5 - Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi, 

6 - HaberleĢme, veri toplama ve kontrol sitemleri, 

Bu iĢlerden en az yaklaĢık maliyetin %75’i kadar iĢ deneyim belgesi 

• Ġstekliler, tekliflerini ihale saatine kadar ILGAZ Belediye BaĢkanlığı ihale komisyon 

baĢkanlığına verebilecekleri gibi, iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve 

saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

• Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 10999/1-1 
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50.000 ADET BETON TRAVERS SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: 
Ġhale Kayıt No : 2015/170065 
1 - Ġdarenin: 
a) Adresi : TCDD ĠĢletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000 - 0 346 2237677 
c) Elektronik Posta Adresi : 4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr 
2 - Ġhale konusu iĢin niteliği, 
     türü ve miktarı : B-70 Beton travers, 50.000 adet 
3 - Yukarıda belirtilen alım Yerli Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık Ġhale Usulü 

ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiĢtir.  

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyon 
ġefliğine (GiriĢ kat 12 nolu oda) 17/12/2015 günü saat 14:00’a kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması 
Ģarttır. Ġhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu 
oda)  

5 - Ġhale dokümanı TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Ġhale 
Komisyonu ġefliğinde (GiriĢ kat 12 nolu oda) görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup; Ġhale doküman bedeli TeĢekkülümüz veznesine 100,00 TL 
(KDV Dahil) yatırmak Ģartıyla Mal ve Hizmet Alımı Ġhale Komisyonu ġefliğinden (GiriĢ kat 12 
nolu oda) temin edilebilir. 

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.  
7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara 

tabi değildir. 11044/1-1 
—— • —— 

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 
UYARINCA TASFĠYELĠK HALE GELEN ARAÇ/EġYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - SatıĢa esas bedeli en az 15,64.- TL ile en çok 825.341,71.- TL arasında değiĢen; 
14/12/2015 günü saat 16.00'a kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,00- TL en çok 
82.534,00.- TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satıĢa esas bedeli ve 
güvence tutarı ayrı ayrı Ģartname eki listede gösterilen (Flora Rulman, Akvaryum lambası, Soğul 
rulo sac, Abajur, Oyuncak, Makaron, Oto Radyo teyp, Ses sistemi, Dvd Oynatıcı, Kol saati, Cep 
telefonu ve Aksamları, Sigara Tabakası, LCD ekran, MP3 çalar, Sigara sarma makinası, Havalı 
matkap, V KayıĢı, LCD Panel, YapıĢtırıcı, Fotokopi makinası, FlanĢ, ġönil, Ponpon, Makine ve 
aksamları, Gaz Valfı, ġofben Dedantör, Etiket, Süspansiyon Amortisörü, Konteyner, Dokuma 
kumaĢ, Konnektör, Sparfzet Tır kayıĢı, KumaĢ ve benzerleri, Motorlu taĢıt aksam parça, Yangın 
Söndürücü, Set Üstü Ocak, Mikro dalga fırın, Parça Kömür tozu, Demir kaldırma tertibatı, Civata, 
Polyester kumaĢ perde, Yağlama ekipmanı, Vakum Temizleme makinası, Düğme Pil, Yapı 
malzemesi, Bağlantı elemanları, Burç takozu, Tahta palet, Süt Tozu, Polimer Vernik, Ġskele ve 
Kalıp Ayırıcı vb.) 49 grup eĢya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü Ġhale 
Salonu - Fethiye Mahallesi Ata Bulvarı No: 105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 
15/12/2015 günü saat 10.00'da satıĢa sunulacaktır. SatıĢa sunulan eĢya/araç ve söz konusu ihale 
hakkında ayrıntılı bilgiye www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı 
telefondan ulaĢılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kiĢilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgâh beyanı, tüzel kiĢilerin vergi kimlik numarası ve iĢyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına iliĢkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
Tüzel kiĢiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneği Tüzel kiĢiler 
adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya Vekâletname kartının 
satıĢ günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda Ģartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eĢya satıĢ Ģartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel 
karĢılığı Bursa Tasfiye ĠĢletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden 
alınabilir. 

Ġlan olunur. 11051/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili 

maddeleri gereğince Doçent alınacaktır. Adayların ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün 

içerisinde Doçentlerin Üniversitemiz Personel Daire BaĢkanlığına baĢvurmaları, adayların 

http://www.bilecik.edu.tr/Dosya/Arsiv/Yonergeler/Ogretim_Uyeligine_Atanma_ve_Yukseltilme_

Yonergesi.pdf web adresinde mevcut baĢvuru koĢullarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. 

ĠSTENEN BELGELER: 

Öğretim Üyesi kadrolarına baĢvuracak adayların, www.bilecik.edu.tr adresinde bulunan 

müracaat formu, baĢvurdukları birim ve ana bilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiĢ, 2 (iki) adet 

fotoğraf, öğrenim belgeleri ile yayın listesi ve yayınları, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, 

yönettiği doktora çalıĢmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan belgeleri, Doçentler 4 (dört) 

takım dosya. 

Ġlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bilecik.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 

Not: Müracaatlar Ģahsen yapılacak olup, posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul 

edilmeyecektir. 

 

ĠLGĠLĠ BĠRĠM 

DOÇENT 

ARANAN ÖZEL ġARTLAR DERECE ADET 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

Motorlu Araçlar ve 

UlaĢtırma Teknolojileri 

Bölümü 

  Doçentliğini Kimya alanında almıĢ olmak. 

Membran ve Katalizör hazırlama 

konularında çalıĢmaları olmak. Otomotiv Teknolojisi 

Programı 
3 1 

 11052/1-1 

—— • —— 

Adalet Bakanlığından: 

ġanlıurfa 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1980/471 Esas, 1985/598 Karar sayılı 

dosyasının kaybolduğu anlaĢıldığından, 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 iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 11036/1-1 

————— 
Çerkezköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1986/180 Esas, 1986/160 Karar sayılı 

dosyasının zayi olduğu anlaĢıldığından, 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 iĢlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 11035/1-1 

————— 
Tekirdağ Ġdare Mahkemesinin 2015/1141 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu 

anlaĢıldığından, 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 iĢlem 

yapılmasına karar verildiği ilan olunur. 11034/1-1 
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Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı İdari Yaptırım Bürosundan: 

ĠDARĠ YAPTIRIM UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA DAĠR KARAR 

Ġdari Yaptırım Defter No : 2015/6 

Ġdari Yaptırım Karar No : 2015/1 

Davacı : K.H. 

Kabahat ĠĢleyen : HALĠD MAHMODE (); MANDY ve SKĠNA'den olma, 

1987 doğumlu, DASĠL PALĠA SĠLA MAMDĠ BHAVLDĠM 

DAAT ALA SADDA ALA ĠSLAMABAD adresinde ikamet 

eder. 

Kabahat ĠĢleyen : MARUH BĠNALĠ (); ALĠ ve FATĠMA'den olma, 1984 

doğumlu, ġEHĠT MUHAMMED DURRA MAH. GAZZE 

FĠLĠSTĠN adresinde ikamet eder. 

Kabahat Eylemi : 5682 sayılı Pasaport Kanunun 35. maddesi 

Kabahat Tarihi ve yeri : 24/05/2008 - UZUNKÖPRÜ 

ĠDARĠ YAPTIRIM EVRAKI ĠNCELENDĠ 

Kabahat evrakının incelenmesinde; kabahat tarihinin 24/05/2008 olduğu, kabahat 

iĢleyenler hakkında Uzunköprü Cumhuriyet BaĢsavcılığının 2008/954 soruĢturma, 28/05/2008 

tarih ve 2008/187 sayılı iddianame kararı ile 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 34. maddesine 

muhalefet kapsamında kamu davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda kabahat eylemini 

iĢleyenler hakkında Uzunköprü Sulh Ceza Mahkemesinin 2008/230 Esas, 01/03/2010 tarih ve 

2010/29 sayılı kararı ile eylemlerinin Pasaport Kanunun 35. maddesine uyduğundan bahisle ve bu 

maddede öngörülen cezanın 5252 Saylı Türk Ceza Kanunu'nun yürürlük ve uygulama Ģekli 

hakkındaki kanunun değiĢik 7/1 maddesi uyarınca idari para cezasına dönüĢtürülmüĢ olması ve 

aynı yasanın 7/4 maddesi uyarınca ceza verme görevinin Uzunköprü Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

ait olduğunun belirtilerek görevsizlik kararı verildiği ve mahkemece verilen kararın 04/09/2015 

tarihinde kesinleĢtiği, 5682 Sayılı Pasaport Kanunu'nun 35 maddesinde "Bakanlar Kurulunca 

tayin olunan mahallerden baĢka yerlerden Türkiye’ye giren ya da çıkanlar usulüne uygun pasaport 

taĢısalar bile 500 TL idari para cezası ile cezalandırılır" hükmünün yer aldığı, kabahat iĢleyenlerin 

kabahat eylemlerini 24/05/2008 tarihinde gerçekleĢtirdikleri ve 5326 Sayılı Kabahat Kanunu'nun 

20/2-c bendinde "SoruĢturma zamanaĢımı süresi 50.000 Türk Lirasından az idari para cezasını 

gerektiren kabahatlerde üç yıldır" hükmü dikkate alındığında kabahat iĢleyenlerin kabahat 

eylemlerinin zamanaĢımı süresinin dolduğu anlaĢıldığından, 

Kabahat eylemini iĢleyenler hakkında zamanaĢımı nedeniyle 5326 sayılı Kabahat 

Kanunu'nun 20/1 maddesi uyarınca ĠDARĠ PARA CEZASI VERĠLMESĠNE YER 

OLMADIĞINA, Kararın bir sureti kabahat iĢleyenlere TEBLĠĞĠNE, 

Ġlgilinin kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde Uzunköprü Sulh 

Ceza Mahkemesi'ne itirazı kabil olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 26 ve devamı 

maddelerince karar verildi. 10908/1-1 

—— • —— 

Bursa-Yıldırım Kaymakamlığından: 

ġevket Yılmaz Eğitim ve AraĢtırma Hastanesinde görevli Dr. Mümin KARAALĠ 

hakkında; 4483 sayılı Kanuna göre Yıldırım Kaymakamlığı tarafından verilen 21/07/2015 tarih ve 

2015/42 sayılı SoruĢturma Ġzni Verilmemesine iliĢkin karar, ġikayetçi HALĠME ÇETĠN ve 

HAKAN KARA'ya tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Kanunun 28. 29. ve 30. maddeleri 

uyarınca ilan tebliği olunur. 10983/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 25.11.2015     Karar No: 6929 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ : Ankara 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 15.05.2015 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 12.572 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Diyarbakır 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/L43-c4 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  

Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de 

yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiĢ olduğu iĢ ve yatırım programı karĢılığı %2 

oranındaki ―Yatırım Teminatı‖nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi Ģartıyla, beĢ yıl süre 

ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 11009/1-1 

————— 
Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, ġti, Pinnacle Turkey Inc. ġti ve Corporate 

Resources B.V. ġti’nin Tekirdağ ili sınırları içerisinde müĢtereken sahip bulundukları AR/TGT-

PIN-CBV/3934 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında keĢfedilen doğalgaz ile ilgili olarak 

ARĠ/TGT-PIN-CBV/K/F19-d3-1 paftasında 1 adet müĢterek petrol iĢletme ruhsat iktisabı için 

05.11.2015 tarihinde tevdi edilen dilekçeleriyle müracaat ettikleri Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 nci fıkrası gereğince ilan olunur. 11010/1-1 

————— 
PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 25.11.2015      Karar No: 6930 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ : Ankara 

• TEBLĠGAT ADRESĠ : Söğütözü Mah. 2180. cadde No: 86, 06100 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 10.06.2015 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Arama ruhsatı  

• YÜZÖLÇÜMÜ : 14.537 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Tekirdağ 

• PAFTA NUMARASI : AR/TPO/K/F19-b3 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri A.O’nun ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiĢ bulunan saha 

için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiĢ ve ġirkete;  
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Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de 

yayımı tarihinde, ruhsat sahasında taahhüt etmiĢ olduğu iĢ ve yatırım programı karĢılığı %2 

oranındaki ―Yatırım Teminatı‖nı 30 gün içerisinde Genel Müdürlüğe vermesi Ģartıyla, beĢ yıl süre 

ile petrol arama ruhsatı verilmiĢtir. 11011/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Company Ltd. ġti.’nin Adıyaman ilinde sahip olduğu 

AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında yer alan Bozhöyük-2 ve Bozhöyük-9 

lokasyon sahaları ve yolu için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel 

talep etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 

2. ve 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan Adıyaman Ġli, 

Merkez Ġlçesi, Bozhöyük Köyündeki 187 no.lu parselin 1159,88 m²’lik, 375 no.lu parselin 

11002,40 m²’lik, 377 no.lu parselin 161,58 m²’lik kısmı olmak üzere gerekli olan toplam 

12.323,86 m²lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince 

istimlakine karar verilmesi için 27.10.2015 ve bunu tamamlayan 09.11.2015 tarihli dilekçeleriyle 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 11012/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Company Ltd. ġti.’nin Adıyaman ilinde sahip olduğu 

AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında yer alan Bozhöyük-6 kuyusunun yolu 

ile enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi malikinin rayiç haddin üzerinde bedel talep 

etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Adıyaman 2 inci 

Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararı bulunan Adıyaman Ġli, Merkez Ġlçesi, 

Bozhöyük Köyü, Tepe Mevkiindeki; 193 no.lu parselin 8.82 m²’lik kısmının (mülkiyet), 2698.70 

m²’lik kısmının (irtifak) olmak üzere gerekli olan toplam 2707.52 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk 

Petrol Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için 18.11.2015 

tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 

inci fıkrası gereğince ilan olunur. 11014/1-1 

————— 
Turkish Petroleum International Company Ltd. ġti.’nin Adıyaman ilinde sahip olduğu 

AR/TPI/4468 hak sıra no.lu petrol arama ruhsat sahasında yer alan Bozhöyük-5 lokasyon sahası 

yolu, pilon yeri ve enerji nakil hattı tesisi için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin 

üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle, anlaĢma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve 

üzerinde Adıyaman 1, 2, 3 üncü Asliye Hukuk Mahkemelerinin acele el koyma kararları bulunan 

Adıyaman Ġli, Merkez Ġlçesi, Bozhöyük Köyündeki; 492 no.lu parselin 462,96 m²’lik kısmının 

(irtifak), 788,03 m²’lik kısmının (mülkiyet), 493 no.lu parselin 818,27 m²’lik kısmının (mülkiyet), 

494 no.lu parselin 1476,68 m²’lik kısmının (irtifak), 116,97 m²’lik kısmının (mülkiyet), Merkez 

Ġlçesi, Hacıhalil Köyündeki; 532 no.lu parselin 1559,48 m²’lik kısmının(irtifak), 2701,31 m²’lik 

kısmının (mülkiyet), 534 no.lu parselin 12,27 m²’lik kısmının (irtifak), 409,30 m²’lik kısmının 

(mülkiyet) olmak üzere, gerekli olan toplam 8345,27 m²’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol 

Kanunu’nun 10/2 inci maddesi gereğince istimlakine karar verilmesi için müracaat ettiği Türk 

Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince ilan 

olunur. 11015/1-1 
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 26.11.2015     Karar No: 6931 

ġĠRKETĠN: 

• TĠCARĠ UNVANI : Türkiye Petrolleri A.O. 

• MERKEZĠ  : Ankara  

• TÜRKĠYE’DEKĠ ADRESĠ : Söğütözü Mah 2180. Cad No: 86  

  06100 Çankaya, ANKARA 

• MÜRACAAT TARĠHĠ : 31.12.2014-17.03.2015 

RUHSATIN: 

• MAHĠYETĠ : Sahaya Ġlave  

• KAPSADIĞI ĠL  : Diyarbakır 

• TADĠLDEN SONRAKĠ 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 4334 hektar 

• HAK SIRA NUMARASI : ARĠ/TPO/5178 

ARAMA SAHASININ HUDUDU: 

Türkiye Petrolleri A.O. Diyarbakır ili dahilinde sahip bulunduğu 2300 hektarlık 

ARĠ/TPO/5178 hak sıra no.lu iĢletme ruhsat sahasına 2034 hektarlık sahanın ilave edilmesi için 

baĢvuruda bulunmuĢtur.  

ĠĢletme sahasının ilaveden sonraki koordinatları (ED-1950/6 derecelik): 

 

KÖġE NO ENLEM BOYLAM 

a 38º02’25’’00’’’ 40º55’15’’00’’’ 

b 38º02’00’’00’’’ 40º55’15’’00’’’ 

c 38º02’00’’00’’’ 41º00’00’’00’’’ 

d 38º00’25’’20’’’ 41º00’00’’00’’’ 

e 38º00’25’’20’’’ 40º51’00’’00’’’ 

f 38º02’25’’00’’’ 40º51’00’’00’’’ 

 

KARAR: 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın sahaya ilave suretiyle iĢletme sahasının tadili 

hakkındaki evrakı incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği 

hükümlerine Ģekli ve esas Ģartlar bakımından uygunluğu tespit edildikten sonra ARĠ/TPO/5178 

hak sıra no.lu petrol iĢletme ruhsatına ilavesi istenen saha Didan yapısının doğu uzantısında 

devamı olarak yer aldığından 1 nci yıl içerisinde 1 adet tespit kuyusu açarak üretime geçilmesi, 

aksi takdirde ilave edilen sahanın terk edilmesi Ģartı ile 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 11 

inci maddesinin 2. fıkrası gereğince 2034 hektarlık sahanın ilavesine karar verilmiĢtir. 

 11013/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 57.00/610 

Toplantı Tarihi ve No : 09.10.2015-133 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 09.10.2015-2951 SAMSUN 

Sinop Ġli, Merkez, Kefevi Mahallesi, 8 pafta, 90 ada, 12,13,28,37,39,46 parsellerin III. 

derece arkeolojik sit alanı, 90 ada,13 parseldeki yapı kalıntısının korunması gerekli taĢınmaz 

kültür varlığı olarak tescil önerisine iliĢkin Sinop Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 

07.10.2015 gün ve 2984 sayılı; 03.03.2015 gün ve 642 sayılı; 14.01.2015 gün ve 126 sayılı yazısı; 

tescile iliĢkin kurum görüĢünü bildiren Sinop Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün 

02.04.2015 gün ve 1038 sayılı yazısı, TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 

16.09.1987 gün ve 3595 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanının 29.09.2015 gün ve 340 sayılı dosya inceleme raporu okundu. Ekleri ve 

ilgili dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Sinop Ġli, Merkez, Kefevi Mahallesi, 8 pafta, 90 ada, 12,13,28,37,39,46 parsellerin III. 

derece arkeolojik sit alanı, 90 ada,13 parselde bulunan ve bir bölümü açığa çıkmıĢ olan yapı 

kalıntısının korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, III. derece 

arkeolojik sit sınırının ekli 1/500 ölçekli haritada çizildiği Ģekli ile uygun olduğuna, III. derece 

arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma Ģartları 

olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 

kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin maddelerin geçerli olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.08.95 

Toplantı Tarihi ve No : 26.11.2015-165 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.11.2015-5648 ADANA 

Hatay Ġli, Yayladağı ilçesi, Gözlüce Mevkii, R35-b2 paftada tespiti yapılan Paleolotik 

dönem buluntuları içeren Karamağaranın tescil talebine iliĢkin, Hatay Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 29.09.2015 gün ve 3290 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze Müdürlüğü uzmanlarınca 

hazırlanmıĢ 16.09.2015 günlü rapor okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Hatay Ġli, Yayladağı ilçesi, Gözlüce Mevkii, R35-b2 paftada tespiti yapılan Paleolotik 

dönem buluntuları içeren Karamağaranın 2863 sayılı yasanın 6.maddesi gereği korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak 

tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun 

olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 31.00/1320 

Toplantı Tarihi ve No : 26.11.2015-165 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 26.11.2015-5640 ADANA 

Hatay Ġli, Antakya ilçesi, MaĢuklu Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, 

özel mülkiyete ait, 1358 parselde Müzesince yapılan sondaj sonucunda parselin sit derecesinin 

yükseltilmesine ve parselde bulunan mozaiklerin Müzesine taĢınmasına yönelik,  Hatay Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 05.11.2015 gün ve 3748 sayılı yazısı ve eki Hatay Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 26.10.2015 günlü rapor, Kurulumuzun 16.10.2012 gün ve 

1456 sayılı ve 25.12.2013 gün ve 3078 sayılı kararları okundu, ekleri ve konunun iĢlem dosyası 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Hatay Ġli, Antakya ilçesi, MaĢuklu Mahallesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, 

özel mülkiyete ait, 1358 parselde Müzesince yapılan sondaj sonucunda mozaik döĢeme, duvar 

kalıntıları, hamam kalıntısı gibi yeni arkeolojik verilere rastlanıldığı anlaĢıldığından parselin 1. 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit ekibince önerilen ve kararımız eki haritada 

gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, güvenlik tehlikesi bulunduğu anlaĢılan 

mozaiklerin, mülkiyet sorunlarının ilgili idarelerce çözümlenerek uygun yöntemlerle Müzesi ve 

KUDEB denetiminde Hatay Arkeoloji Müzesine taĢınmasında 2863 sayılı yasa kapsamında 

sakınca olmadığına, uygulama sonucuna yönelik hazırlanacak dokümanların Kurulumuza 

iletilmesine, mozaikler taĢınana kadar ilgili idarelerce alanda gerekli güvenlik tedbirlerinin 

alınmasına karar verildi. 

 



Sayfa : 34 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2015 – Sayı : 29554 

 

 
 11040/1-1 



6 Aralık 2015 – Sayı : 29554 RESMÎ GAZETE Sayfa : 35 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.10.172 

Toplantı Tarihi ve No : 25.11.2015-164 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.11.2015-5626 ADANA 

Mersin Ġli, Mezitli ilçesi, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait, 

933 ada, 7 parselde Müzesince yapılan sondaj sonucunda parselin sit derecesinin yükseltilmesine 

yönelik,  Mersin Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 13.10.2015 gün ve 6594 sayılı yazısı 

ve eki Mersin Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanmıĢ 05.10.2015 günlü rapor, Pompeipolis 

Antik Kenti Kazı BaĢkanı Prof.Dr. Remzi YAĞCI’nın 15.07.2015 günlü yazısı, parsel malikinin 

alanda çocuk parkı yapılmasına yönelik 08.07.2015 günlü baĢvurusu okundu, ekleri ve konunun 

iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin Ġli, Mezitli ilçesi, 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde kalan, özel mülkiyete ait, 

933 ada, 7 parselde Müzesince yapılan sondaj sonucunda lahit, sulama kanalı gibi yeni arkeolojik 

verilere rastlanıldığı anlaĢıldığından parselin 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, tespit 

ekibince önerilen ve kararımız eki haritada gösterilen sit alanı sınırlarının uygun olduğuna, 1. 

Derece arkeolojik sit alanı içinde parsel malikince yapılmak istenilen uygulamaların 

Bakanlığımızca hazırlanmasına onay verilen bir çevre düzeni projesi bulunmadığından bu 

aĢamada uygun olmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 10.04.2015 - 127 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 10.04.2015 - 2725 KONYA 

Konya Ġli, BeyĢehir Ġlçesi, Bekdemir Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti hazineye ait satıĢı 

istenen 2441 parsel nolu taĢınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında bulunup bulunmadığına iliĢkin, 

BeyĢehir Kaymakamlığı, Malmüdürlüğü’nün 12.01.2015 tarih, 105 sayılı yazısı, Konya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Bekdemir Höyüğü ile 

Bekdemir Mahallesi Camisi’nin teciline iliĢkin, 13.2.2015 tarih, 562 kayıt nolu raporu, Maden 

ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 06.03.2015 tarih, 251651-37920 sayılı yazısı, BeyĢehir Belediye 

BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 16.03.2015 tarih, 740-1370 sayılı yazısı ile Konya 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı’nın 02.04.2015 tarih, 

1611/12525 sayılı yazısı okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, BeyĢehir Ġlçesi, Bekdemir Mahallesi’nde bulunan, Bekdemir Höyüğün 3386-

5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri taĢıması nedeniyle II. ve III. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 

1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde 

belirlenmesine, bu alanlarda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte 

belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına, 2232 parselde 

yer alan Bekdemir Mahallesi Camisinin taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, grubunun 

II olarak kabulüne, tescil fiĢinin onaylanmasına, ayrıca Höyüğün II. Derece Arkeolojik Sit 

Alanında kalan 2441 parselin satıĢı konusunda aynı yasanın 13.ve 14.Maddeleri Gereğince 

Yürütülen ĠĢlemlere ĠliĢkin Yönerge doğrultusunda Konya Kütür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu Müdürlüğü’nce değerlendirilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 17.04.2015 - 128 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 17.04.2015 - 2738 AKSARAY 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçe, Yenikent Kasabası sınırları içerisinde NevĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.7.1996 tarih, 486 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit ve 

Koruma Alanı olarak tescil edilen, Akhan II Höyüğü ile yapı kalıntısının bulunduğu 1704 parselin 

etrafının tel örgü ile çevrilmesi istemine iliĢkin, Yenikent Belediye BaĢkanlığı’nın 1.4.2015 tarih, 

344 sayılı yazısı ile sit sınırlarının yeniden belirlenmesi gerektiği konusunda Konya Kültür 

Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 14.4.2015 tarih, 1394 kayıt nolu 

raporu okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Aksaray Ġli, Merkez Ġlçe, Yenikent Kasabası sınırları içerisinde NevĢehir Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 11.7.1996 tarih, 486 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit ve 

Koruma Alanı olarak tescil edilen, Akhan II Höyüğü’nün sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli 

haritada iĢaretlenip koordinatlandırıldığı Ģekilde, I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

yeniden belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar 

ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına, bir kısmı 

höyük üzerinde bulunan Akhan yapı kalıntısının bulunduğu 1704 parselin etrafının tel örgü ile 

çevrelenmesinin uygun olduğuna, uygulamanın ekli detay çizimine uygun olarak ilgili Müze 

Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleĢtirilerek, uygulama sonrasına ait rapor ve 

fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 6 Aralık 2015 – Sayı : 29554 

 

 
 10991/2/1-1 



6 Aralık 2015 – Sayı : 29554 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2015 - 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.07.2015 - 2953 KONYA 

Konya Ġli, Doğanhisar Ġlçesi, BaĢ Mahallesi, Kuzyaka Mevkisi’nde bulunan örenyerinin 

tescil edilmesi istemine iliĢkin, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2015 

tarih, 2910 sayılı kararı gereği Kurulumuz üyelerinden oluĢan komisyon tarafından yerinde 

yapılan incelemeler sonucu hazırlanan 30.07.2014 tarih, 2990 kayıt nolu raporu okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda;  

Konya Ġli, Doğanhisar Ġlçesi, BaĢ Mahallesi, Kuzyaka Mevkisi’nde bulunan örenyerinin 

3386-5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri taĢıması nedeniyle 

I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, sit sınırlarının 

ekli 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde 

belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte 

belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına, alanda açılan 

kaçak kazı çukurlarının ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde kapatılmasına karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.06/41 

Toplantı Tarihi ve No : 30.07.2015 - 137 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.07.2015 - 2954 KONYA 

Konya Ġli, Doğanhisar Ġlçesi, kısmen BaĢ Mahallesi kısmen de Kuzyaka Mahallesi’nde 

bulunan Saraytepe (Hüsnü Yaka) Mevkisi’ndeki Akropol Tepesi’nin tesciline iliĢkin, Konya 

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26.06.2015 tarih, 2911 sayılı kararı gereği 

Kurulumuz üyelerinden oluĢan komisyon tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucu 

hazırlanan 30.07.2014 tarih, 2989 kayıt nolu raporu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler 

sonunda;  

Konya Ġli, Doğanhisar Ġlçesi, kısmen BaĢ Mahallesi kısmen de Kuzyaka Mahallesi’nde 

bulunan Saraytepe (Hüsnü Yaka) Mevkisi’ndeki Akropol Tepesi’nin 3386-5226 sayılı kanunlarla 

değiĢik 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri taĢıması nedeniyle I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 

olarak tescil edilmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli haritada 

koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde belirlenmesine, bu alanda 3 

yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen GeçiĢ Dönemi 

Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  42.00/2084 

Toplantı Tarihi ve No : 18.09.2015 - 143 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 18.09.2015 - 3123 KONYA 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Ġkipınar Mahallesi, Yayla Mevkisi’nin 2863 sayılı yasa 

kapsamına göre korunması gerekli yerlerden olup olmadığının bildirilmesi istemine iliĢkin, Konya 

Valiliği Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 12.06.2015 tarih, 2795 sayılı yazısı, Konya 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 28.07.2015 tarih, 3735/29974 

sayılı yazısı, Meram Belediyesi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü’nün 05.08.2015 tarih, 6809 sayılı 

yazısı ile Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü’nün 17.08.2015 tarih, 54351-254809 sayılı yazısı 

okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Konya Ġli, Meram Ġlçesi, Ġkipınar Mahallesi, Yayla Mevkisi’ndeki Yayla Örenyeri’nin 

3386-5226 sayılı kanunlarla değiĢik 2863 sayılı yasada belirtilen özellikleri taĢıması nedeniyle 

I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fiĢinin onaylanmasına, sit sınırlarının 

ekli 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/5000 ölçekli haritada iĢaretlendiği Ģekilde 

belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar ekte 

belirlenen GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma ġartlarının uygulanmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.09/810 

Toplantı Tarihi ve No : 21.10.2015 - 240 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 21.10.2015 - 5773 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Armutlu (85. Yıl Cumhuriyet) Mahallesinde bulunan, 

Kurulumuzca yerinde incelenen taĢınmazların iĢlendiği kadastro paftası ve kadastral bilgilerinin 

bulunduğu listenin iletilmesine iliĢkin 08/10/2015 tarihli ve 5719 sayılı kararımız, 02/09/2015 

tarihli ve 5628 sayılı kararımız, 08/10/2015 tarihli ve 5719 sayılı kararımız,  Kurul Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanan 20.10.2015 tarih ve 1014 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve iĢlem 

dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Armutlu (85. Yıl Cumhuriyet) Mahallesinde bulunan, 

kararımız eki listede kadastral bilgileri bulunan 76 (yetmiĢ altı) adet taĢınmazın 2863 sayılı yasa 

kapsamında kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı gruplarının aynı listede belirtildiği Ģekilde 

belirlenmesine, taĢınmazlara iliĢkin olarak hazırlanacak tescil fiĢlerinin onaylanmak üzere 

Kurulumuza iletilmesine, 

Mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan ve bir arada bulunmaları 

sebebiyle teker teker taĢıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olduğu tespit edilen tescilli yapıların 

sayısı ve dağılımı da dikkate alınarak, Armutlu Mahallesi yerleĢim merkezini oluĢturan alanın 

kararımız eki 1/2000 ölçekli paftada belirlenen kısmının 2863 sayılı yasa ve Ġlke kararları 

kapsamında kentsel sit alanı olarak tesciline, bu sınırlar içerisinde GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları 

Ve Kullanma ġartları'nın belirleninceye kadar hiçbir inĢai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, 

GeçiĢ Dönemi Koruma Esasları Ve Kullanma ġartlarının belirlenmesine yönelik çalıĢmanın Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca yapılmasına, 

Kentsel sit sınırları içinde ve dıĢında kalan tescilli taĢınmazlarda ve Yüksek Kurulun 

05/11/1999 tarihli ve 664 sayılı ilke kararına göre korunma alanında kalan taĢınmazlarda 

Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inĢai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.09/796 

Toplantı Tarihi ve No : 08.10.2015 - 238 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 08.10.2015 - 5714 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Çambel mahallesinde bulunan, Ġzmir Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespit edilen ve tescile önerilen alana yönelik olarak Kurul Müdürlüğü'nün 

18.06.2015 tarihli ve 1880 sayılı yazısı ile iletilmesi istenilen Kurum görüĢleri ve konuya iliĢkin 

olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.10.2015 tarih ve 954 sayı ile Müdürlük 

evrak kaydına giren rapor okundu ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ġzmir ili, KemalpaĢa ilçesi, Çambel mahallesinde bulunan, Ġzmir Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca 1. (birinci) ve 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak tescile önerilen alanların 

kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği ve kararımız eki koordine özet 

çizelgesinde koordinat değerleri belirtildiği Ģekliyle tamamının 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik Sit 

olarak tescil edilmesine, kararımız eki sit fiĢinin düzeltildiği Ģekliyle uygun olduğuna, karar 

verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  35.21/763 

Toplantı Tarihi ve No : 05.11.2015 - 243 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 05.11.2015 - 5831 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, Uzunhasanlar ve Karakuzu mahalleleri sınırları içerisinde Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen alanın tesciline yönelik Kurul Müdürlüğü'nün 11.05.2015 

tarihli ve 1375 sayılı yazısı ile iletilmesi istenilen Kurum görüĢleri ve konuya iliĢkin olarak Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 04.11.2015 tarih ve 1046 sayı ile Müdürlük evrak kaydına 

giren rapor okundu, iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda;  

Ġzmir ili, Aliağa ilçesi, Uzunhasanlar ve Karakuzu mahalleleri sınırları içerisinde yer alan, 

Kocakale Tepe üzerindeki ve güneyindeki alanların, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral 

haritada gösterildiği Ģekilde 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, kararımız eki sit 

fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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