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YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüzel kişiler veya maden arama ya da işlet-

mecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe ve-
rilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe
tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin

Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş tüzel kişi olarak yetkilendirilmesi, denetimi, uyarılması,
yetki belgelerinin askıya alınması, süresinin uzatılması ve iptal edilmesi, bu tüzel kişiliklerce
hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi, çalıştıracakları
elemanların nitelikleri ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik Maden Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Arama faaliyet raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel

Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi,
b) Arama ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için

verilen yetki belgesini,
c) Askıya alma: Yetkilendirilmiş tüzel kişinin Maden Kanunu ve bu Yönetmelik kap-

samında rapor, proje ve herhangi bir teknik belge hazırlama ve verme yetkisinin belli bir süre
durdurulmasını,

ç) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
d) Beyan: İlgililerin resmî kuruluşlara herhangi bir durumu açık, doğru, şeffaf ve gü-

venilir bir şekilde belirlemek veya açıklamak maksadı ile vermiş oldukları yazılı belgeyi,
e) Daimi nezaretçi: İşletmede daimi olarak istihdam edilen maden mühendisini,
f) Fizibilite: Detay arama faaliyetleri sonunda belirlenen maden kaynağının ekonomik

değer olarak işletilebilirliğini göstermek amacıyla yapılacak çalışmaları,
g) Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) İmalât haritası: İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları, yapılış şeklini ve bir

sonraki yılın üretim programını gösterir, uygun ölçekli ve üç boyutlu beyan niteliğindeki hari-
tayı,

h) İşletme faaliyet raporu: Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış tutarı ve miktarı,
stok ve bunun gibi bilgiler ile toplam gelir ve tahakkuk eden Devlet hakkı gibi mali durumu
gösteren ve şekli Maden Yönetmeliği ile belirlenen belgeyi,

ı) İşletme projesi uygulama raporu: İlk işletme ruhsatı düzenlendikten sonra üretim faa-
liyetine geçilinceye kadar işletme projesinin uygulanmasına ilişkin olarak Genel Müdürlüğe
sunulması gereken raporu,

i) İşletme ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,
j) Kanun: 3213 sayılı Maden Kanununu,
k) KEP: Kayıtlı elektronik posta adresini,
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l) Komisyon: Yeterlik belgesi verilip verilmeyeceğine karar verilmesi, yeterlik belge-
lerinin askıya alınması veya iptal edilmesi amacıyla görüş oluşturmak için Genel Müdürlükçe
oluşturulan komisyonu,

m) Koordinatör: Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış maden
veya jeoloji mühendislerinden herhangi birisini,

n) Maden arama faaliyetleri: Jeolojik prospeksiyon, jeoloji haritası yapımı, numune al-
ma, jeofizik araştırma, jeokimya, hidrojeoloji, jeoteknik etütler ile üretime yönelik olmayan
sondaj, galeri sürme, yarma ve kuyu açma gibi faaliyetleri,

o) Maden arama projesi: Arama ruhsat sahasında bir termin planı dâhilinde, ekonomik
olarak işletilebilecek bir maden yatağı bulabilmek için arama süresi boyunca yapılacak olan
arama faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırım bilgilerini ve mali
yeterliliği içeren projeyi,

ö) Madencilik faaliyetleri: Madenlerin aranması, üretilmesi, sevkiyatı, cevher hazırlama
ve zenginleştirme, atıkların bertarafı, ruhsat sahasındaki stoklama/depolama işlemleri, maden
işletmelerinin kapatılması ve çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili tüm faaliyetler ve bu
faaliyetlere yönelik tesislerin yapılmasını,

p) Maden işletme faaliyetleri: Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim yapılması
için gerekli faaliyetleri,

r) Maden işletme projesi: Rezervi üç boyutlu olarak belirlenen bir maden yatağındaki
madeni, bir termin planı dahilinde, teknolojik ve ekonomik olarak işletilmesini sağlayacak şe-
kilde ve çevre önlemleri ile madenin kapanma sonrası rehabilitasyon planlamasını içeren temel
ve detay mühendislik projesini,

s) Oda sicil belgesi: Mühendislerin bağlı oldukları odaya üyeliklerinin devam ettiğine
dair yılda bir kez alınan belgeyi,

ş) Prospeksiyon: Maden arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek jeolojik, mineralojik,
jeokimyasal araştırmalar temelinde ön bilgilerin toplanması işini,

t) Rezerv: Bir veya birden çok boyutu ve tenörü/kalitesi belirlenmiş maden miktarını,
u) Rezerv raporu: Bir veya birden çok boyutu ve tenörü/kalitesi belirlenmiş maden mik-

tarına ilişkin bilgileri içeren raporu,
ü) Teknik belge: Maden arama ve işletme faaliyetleri ile Kanunda belirtilen diğer işler

için ilgili mühendis ve diğer teknik elemanlar tarafından hazırlanan arama faaliyet raporları,
arama/işletme projeleri, işletme projesi uygulama raporu, faaliyet bilgi formları, imalât haritası,
jeolojik, jeofizik, jeokimyasal, jeoteknik, hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, laboratuvar ana-
lizleri, sondaj verileri, çevre ile uyum planı, döküm ve atık alanı raporları ve bunun gibi teknik
içerikli belgeyi,

v) Tenör/kalite: Tetkik, gözlem, analiz, teknolojik test, ölçüm sonucunda ortaya konulan
kalorifik değer, bome, konsantrasyon, karat/ayar, denklik, reçeteye uygunluk gibi fiziksel, kim-
yasal ve jeokimyasal özelliklerine göre piyasa koşullarında değişik amaçlı değerlendirilebilme
kıstaslarını/oranlarını,

y) Yeterlik belgesi: Maden Kanunu kapsamında proje ve faaliyet raporları ile her türlü
teknik belgeyi hazırlamak için gerekli şartları taşıyan tüzel kişilere Genel Müdürlük tarafından
verilen belgeyi,

z) Yetkilendirilmiş tüzel kişi (YTK): Genel Müdürlükçe yetkilendirilen, Maden Kanunu
kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi ha-
zırlamaya yetkili, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olduğu ya da
bünyesinde nitelik ve nicelikleri bu Yönetmelikle belirlenen mühendisler çalıştıran maden ara-
ma/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel kişiyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiliklerin Kurulması

Yeterlik belgesi başvurularında aranacak personel şartları
MADDE 5 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen tüzel kişinin aşağıdaki şartları sağlaması

ve en az beş personeli istihdam etmesi zorunludur:
a) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış bir maden ve bir

jeoloji mühendisini sürekli olarak istihdam etmesi,
b) Maden ve jeoloji mühendisi dışında harita ve kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik,

cevher hazırlama, metalürji, ziraat, orman, elektrik ve makine mühendislerinden en az bir per-
soneli sürekli olarak istihdam etmesi,

c) Tecrübesine bakılmaksızın bir maden ve bir jeoloji mühendisini sürekli olarak istih-
dam etmesi.

(2) Yer altı işletme projesi hazırlanması durumunda, kamu veya özel sektörde yer altı
işletmelerinde en az beş yıl çalışmış bir maden mühendisi bulundurması veya sözleşme yap-
ması; yer altı kömür işletme projesi hazırlanması durumunda ise kamu veya özel sektörde yer
altı kömür madeninde mesleği ile ilgili en az beş yıl çalışmış bir maden mühendisini bulun-
durması veya sözleşme yapması gerekir. Ancak bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen maden
mühendisinin bu şartları sağlaması durumunda yeni bir maden mühendisinin istihdamına veya
sözleşme yapılmasına gerek yoktur.

(3) YTK, istediği takdirde; Genel Müdürlüğe bildirmek kaydı ile fakülte, akademi veya
dört yıllık yüksekokulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri
mezunlarını ya da maden teknikerleri, harita teknikerleri istihdam edebilir veya sözleşme ya-
pabilir.

(4) Bu madde kapsamında yetkili tüzel kişilikte istihdam edilen personel, diğer yetkili
tüzel kişiliklerde istihdam edilemeyeceği gibi sözleşme de yapamaz.

(5) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan mühendislerden herhangi biri
koordinatör olarak görevlendirilir.

(6) YTK’lar bu Yönetmelik kapsamındaki teknik belgeleri hazırlamak için bu madde-
deki yeterlilik şartlarını sağlayanlardan sözleşme ile hizmet alabilirler.

Yeterlik belgesi başvurusunda sunulacak belgeler
MADDE 6 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen tüzel kişi, unvanını, açık adresini, te-

lefon numarası ve Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)’ni belirterek aşağıdaki belgelerin asıl-
larını veya ilgili resmi kurumlarca ya da Genel Müdürlükçe onaylanmış örneklerini başvuru
dilekçesine ekleyerek Genel Müdürlüğe başvurur:

a) Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicil numarası ve kayıtlı olunan ticaret memurluğunun
adının beyanı (Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösterir ticaret sicil gazetesi elektronik
ortamda yayınlanmamışsa ticaret sicil gazetesinin aslı veya kurumca onaylı örneği),

b) Başvuru yılına ait ticaret veya sanayi odasından alınacak sicil belgesi veya sicil kaydı,
c) Tüzel kişiyi temsile yetkili kişi veya kişilerin en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere

noter tasdikli imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan, kurum amiri tarafından
yetkili kılındıklarına ilişkin yazı,

ç) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamında istihdam edilen personelin diploma ör-
nekleri, çalıştığı yerlerle ilgili bilgi/belgeler, en fazla bir yıl öncesine ait olmak üzere noter tas-
dikli imza beyannamesi, bağlı bulunduğu meslek odasına ait üye sicil belgesi veya oda kimlik
belgesi sureti, tebligata esas adres beyanı,

d) SGK sigortalı işe giriş bildirgesi çıktısı, devam eden personel için son durumunu
gösteren SGK sigortalı hizmet listesi çıktısı veya ortak ise ortak olduğuna dair belge sureti,
yurt dışında mesleği ile ilgili çalıştığına dair belge,

e) Bu Yönetmelik kapsamında rapor, proje veya teknik belgeyi hazırlayanların YTK
personeli olmaması durumunda bu kişilerle yapılan sözleşmenin sureti, diploma sureti, noter
tasdikli imza beyannamesi, tebligata esas adres beyanı.
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(2) YTK’nın ilgili personel ile yaptığı sözleşmelerin asıllarının veya Genel Müdürlükçe
onaylanmış suretinin, sözleşme tarihinden itibaren on beş gün içerisinde Genel Müdürlüğe ve-
rilmesi zorunludur.

(3) Başvuru sırasında kamu kurum ve kuruluşlarından bu maddenin birinci fıkrasının
(a), (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen belgeler istenmez. Kamu kurum ve kuruluşlarından bu
madde kapsamında istenen belgelerde yetkili kamu kurum ve kuruluşunun yazısı yeterlidir.

YTK tarafından hazırlanan teknik belgelerde aranacak şartlar
MADDE 7 – (1) Arama faaliyet raporu ve aramalar ile ilgili her türlü teknik belge jeo-

loji mühendisi sorumluluğunda hazırlanır.
(2) Arama faaliyetleri jeofizik yöntemlerle yapılmış ise arama faaliyet raporunda jeo-

fizik mühendisinin de imzası aranır.
(3) İşletme faaliyet raporu ve işletme projeleri maden mühendisi sorumluluğunda ha-

zırlanır.
(4) İşletme faaliyet raporu ve işletme projesinde, diğer meslek disiplinleri ile ilgili hu-

susların olması halinde bu meslek disiplinlerinin de imzası aranır.
(5) Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje veya her türlü teknik belgede ko-

ordinatör imzasının olması zorunludur.
Komisyonun teşkili ve çalışma esasları
MADDE 8 – (1) Komisyon; yeterlik belgesi başvurularını ve verilmiş yeterlik belge-

lerinin değerlendirilmesi, askıya alınması, iptal edilmesi, itirazların değerlendirilmesi ve bu
belgelerin süresinin uzatılması gibi hususlarda görüş oluşturmak amacıyla genel müdür yar-
dımcısı başkanlığında, daire başkanı ve üç personelden oluşan toplam beş asil ve beş yedek
üye Genel Müdür tarafından görevlendirilir. Başkan veya komisyon üyelerinin görevli veya
izinli olmaları durumunda yerine yedek üye komisyon toplantılarına komisyon üyesi olarak
katılır. Alınan kararlar Genel Müdür onayı ile yürürlüğe girer.

(2) Komisyon, komisyon başkanının çağrısı üzerine ayda en az bir kez eksiksiz toplanır
ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Komisyonunun sekretarya hizmetleri ilgili daire başkanlığınca yürütülür.
(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki Komisyonun görev ve çalışma usul ve esasları Genel

Müdürlükçe belirlenir.
Komisyona yapılan başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 9 – (1) Komisyona yapılan başvurular bir ay içerisinde değerlendirilir.
(2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde istenilen bilgi ve belgeleri sağlayamayan baş-

vurular bir tutanakla tespit edilerek eksikliklerin iki ay içerisinde tamamlanması istenir. Bu
süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması durumunda talep reddedilir.

(3) Gerekli koşulları sağlayan başvurular komisyonca incelenir ve yeterlik belgesi top-
lantı tutanağı komisyon başkanı ve üyelerince imzalanır, başvuru dosyasına konur. Komisyon
kararları Genel Müdürlük onayı ile yürürlüğe girer ve Ek-3’te yer alan yeterlik belgesi düzen-
lenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişinin ve Personelinin Yükümlülükleri ve Denetimi

Yetkilendirilmiş tüzel kişinin ve personelinin yükümlülükleri
MADDE 10 – (1) YTK, yeterlik belgesi alma aşamasında sunduğu ve bu Yönetmeliğin

5 inci maddesinde yer alan personel değişiklikleri ile 6 ncı maddesinde sayılan belgelerde mey-
dana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildir-
mekle yükümlüdür. Aksi halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.

(2) YTK, yeterlik şartlarını kaybettiğini on beş gün içinde Genel Müdürlüğe bildirir.
Aksi takdirde yeterliğini kaybettiği tarihten itibaren verilen rapor, proje ve her türlü teknik
belge Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında hata ve noksanlık olarak değerlendirilir. Verilmiş
olan rapor, proje ve her türlü teknik belge ruhsat sahibi tarafından yetkili bir YTK’ya yeniden
hazırlattırılır.
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(3) YTK’nın, şirket hisselerinin yarısından fazlasının sahibinin mühendis olması şartını
kaybetmesi halinde bu eksikliğini üç ay içerisinde tamamlaması gerekir. Aksi halde YTK’nın
yetki belgesi askıya alınır ve YTK’ya Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır. YTK,
yeterlik şartlarını kaybettiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde eksikliklerini tamamlamadığı
takdirde yeterlik belgesi iptal edilir.

(4) Ortaklardan herhangi biri vefat ettiğinde, vefat eden ortağın hissesi kanuni vârisle-
rine intikal eder ve vârisler şirket ortağı olarak kalabilirler. Ancak, vârislerin YTK yeterlik şart-
larını sağlamaması durumunda vefat tarihinden itibaren altı ay içinde YTK’nın kurulma şart-
larına uygun olacak şekilde hisse devirlerinin yapılması zorunludur. Aksi halde YTK’nın yetki
belgesi askıya alınır. Vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde, YTK’nın kurulma şartlarına uygun
olacak şekilde hisse devirlerinin yapılmaması durumunda yeterlik belgesi iptal edilir.

(5) YTK’nın kuruluş şartlarındaki zorunlu personelde eksiklik olması durumunda YTK;
rapor, proje ve her türlü teknik belge ile ilgili imza atmaya yetkili meslek grubundan personeli
bulunması halinde en fazla on beş gün süre ile söz konusu rapor, proje ve teknik belgeleri Genel
Müdürlüğe verebilir. Bu on beş günlük süre içerisinde personele yönelik eksikliğin giderilme-
mesi halinde YTK’nın yetki belgesi askıya alınır ve YTK’ya Ek-2’de yer alan tabloya göre
ceza puanı uygulanır. YTK, yeterlik şartlarını kaybettiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde ek-
sikliklerini tamamlamadığı takdirde yeterlik belgesi iptal edilir.

(6) YTK, personelin herhangi bir nedenle işten ayrılma durumunu on gün içinde Genel
Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, YTK’ya Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza
puanı uygulanır.

(7) Genel Müdürlük tarafından YTK’ya gönderilen yazılarda, bu Yönetmeliğin 6 ncı
maddesi kapsamında beyan ettikleri KEP adresi dikkate alınır. YTK’nın belge alırken beyan
ettiği KEP adresi ile yapılan yazışmalar YTK’ya tebliğ edilmiş sayılır.

(8) YTK tarafından hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belge için, Yönetmeliğin
Ek-1’inde örneği verilen personel tablosunun doldurulup dosyasına eklenmesi zorunludur.

(9) Rapor, proje ve her türlü teknik belgenin tamamında yer alan bilgilerin doğrulu-
ğundan YTK ve imza sahipleri sorumludur.

(10) YTK, hazırladığı rapor, proje ve her türlü teknik belgede, kaynağı gösterilmeden
alıntı yapamaz.

(11) YTK, hazırladığı rapor, proje ve her türlü teknik belgede proje konusu ile ilgisi ol-
mayan bilgi veya belge sunamaz.

(12) YTK, hizmet vereceği ruhsat sahipleri ile önceden sözleşme yapmak zorundadır.
Sözleşmeler, yapıldığı ve iptal edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bil-
dirilir. Aksi halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır. Sözleşme yapılmadan
Genel Müdürlüğe verilen rapor, proje ve her türlü teknik belge geçersiz sayılır. Bir ruhsat sahası
için birden fazla YTK ile sözleşme yapılamaz. Ancak, aynı ruhsat sahasında farklı işletmecilerin
faaliyet göstermesi ve/veya arama faaliyetinde bulunulması durumunda farklı YTK’lar ile söz-
leşme yapılabilir.

(13) Ruhsat sahibi ile YTK arasında yapılan sözleşmenin sona ermesi halinde ruhsatla
ilgili YTK’da bulunan tüm bilgi ve belgelerin birer suretinin bir ay içerisinde ruhsat sahibine
verilmesi zorunludur. Aksi halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.

(14) YTK, istihdam ettiği personelinin, Genel Müdürlük tarafından ve/veya yetkilen-
dirdiği kurum/kuruluşlarca düzenlenen eğitime en az beş yılda bir katılımını sağlamakla, ser-
tifika aldırmakla yükümlüdür. İlgili personel ise eğitime katılmakla yükümlüdür. Bu hususlar
yerine getirilmediği takdirde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.

(15) YTK, veri güvenliğine ilişkin gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Maden ruhsat
sahiplerine taahhüt ettiği yükümlülüklere ilişkin olarak, elektronik/kâğıt ortamında ürettiği her
türlü bilgi ve belgenin paylaşımı ve ifşası Genel Müdürlük, maden arama/işletme ruhsat sahibi
veya işletmecilerinin iznine tabidir. Aksi halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uy-
gulanır.
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(16) YTK ve personeli, Kanun ile belirlenmiş süreler içinde, Kanunda ve bu Kanuna
dayalı yürürlüğe konulan yönetmeliklerde belirtilen mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun
ve tam olarak görevlerini yerine getirmek zorundadır.

(17) YTK tarafından prosedürler, planlar, talimatlar, görev tanımları ve standart formlar
hazırlanarak, ilgili tüm çalışmalar, hizmetler ve YTK’larda bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi
kapsamında istihdam edilen personelin her ayın tamamına ait SGK hizmet listesi kayıt altında
tutulur ve Genel Müdürlüğün YTK’yı denetimlerinde hazır bulundurulur. Bu listeler her yıl
Ocak ayında Genel Müdürlüğe bildirilir. Aksi halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı
uygulanır.

(18) İlgili yılın nisan ayından başlamak üzere YTK’lar yer altı kömür işletmelerinde
üç ayda bir, diğer yer altı maden işletmelerinde ise altı ayda bir Ek-4’de yer alan raporu hazır-
layarak bir örneğini ruhsat sahibi ile işletmeciye vermekle ve bir örneğini kendi bünyesinde
muhafaza etmekle yükümlüdür. Aksi halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.
Maden işletme faaliyetinde bulunulmaması durumunda raporlama yapılması zorunlu değildir.

YTK’da koordinatörün görevleri, yetki ve sorumlulukları
MADDE 11 – (1) Koordinatör aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ile görevli ve

bu belgeleri YTK adına imzalamakla yetkilidir:
a) Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin açık,

doğru, şeffaf ve güvenilir bir şekilde Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ha-
zırlanmasını sağlamak,

b) Genel Müdürlük tarafından istenilmesi halinde rapor veya projelerin sunumunun ya-
pılmasını sağlamak,

c) Arama/işletme faaliyet raporu ve işletme projesinde belirtilen öngörüler/kabuller ile
arazi üzerinde yapılan fiili çalışmalar sonucu elde edilen veriler arasında fark tespit edilmesi
halinde proje ve raporlarda gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağlamak,

ç) Farklı meslek disiplinleri çalışanları arasındaki koordinasyonu sağlayarak, plan, proje
ve raporları bilim ve tekniğe uygun olarak hazırlatmak.

YTK’da maden mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler
MADDE 12 – (1) Maden mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ve bun-

larla kısıtlı olmamak üzere mesleği ile ilgili görevleri yerine getirmekle ve belgeleri imzala-
makla görevli ve yetkilidir:

a) Maden mühendisliği kapsamında değerlendirilen etüt, araştırma-geliştirme, değer-
lendirme gibi hizmetler,

b) Maden işletme faaliyetinin yapılabilirliğine yönelik fizibilite projesi ve raporu ha-
zırlanması,

c) İşletme ruhsat taleplerine esas, ruhsat alanında belirlenmiş bir maden rezervinin eko-
nomik olarak işletilmesine yönelik teknik ve mali konuları içeren işletme projesi hazırlanması,

ç) Maden işletmeciliği yapılacak alanlarda uygun üretim yöntemlerinin belirlenmesi,
d) İşletme ruhsatlı sahalarda termin planında beyan edilen yıllık üretim ve yıl içerisinde

gerçekleştirilen işletme faaliyetine ait bilgi formlarının hazırlanması,
e) İşletme ruhsatlarının süresinin uzatılması için ruhsat alanında belirlenmiş bir maden

rezervinin ekonomik olarak işletilmesine yönelik teknik ve mali konuları içeren işletme projesi
hazırlanması,

f) Ekonomik ömrünü doldurmuş ve rezervi bitmiş veya mevcut şartlarda çalışma imkanı
bulunmayan işletme ruhsatlı sahaların son durumlarının tespit edilmesi ve buna ilişkin terk ra-
porunun hazırlanması,

g) Arama maksatlı sondaj kuyusu inşa ve tatbik projesi, ayrıca kuyu, galeri gibi fiziki
müdahale gerektiren faaliyetlere ilişkin inşa ve tatbik projeleri hazırlanması,

ğ) Maden ruhsat sahalarında patlayıcı madde kullanım, patlatma dizaynının belirlenmesi
ve kapasite raporu hazırlanması,
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h) Üretim yapılan ruhsat sahalarındaki imalat haritaları hesaplamalarının yapılması ve
arza uygunluğunun kontrolü,

ı) Maden işletmelerinde daimi nezaret hizmetleri,
i) Maden işletmelerinde teknik eleman hizmetleri.
YTK’da jeoloji mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler
MADDE 13 – (1) Jeoloji mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ve bun-

larla kısıtlı olmamak üzere mesleği ile ilgili görevleri yerine getirmekle ve belgeleri imzala-
makla görevli ve yetkilidir:

a) Jeolojik prospeksiyon, genel jeoloji ve detay jeolojisi, mineraloji-petrografi, sedi-
mantoloji-stratigrafi, tektonik, jeokimya, paleontoloji, amaca yönelik olarak jeolojik modelle-
me, değişik ölçeklerde jeolojik harita üretimi, jeolojik kesit hazırlanması, maden jeolojisi, en-
düstriyel hammaddeler, jeotermal kaynak jeolojisi, doğal mineralli su ve gazlar ile ilgili etüt,
analiz ve değerlendirme raporu hazırlanması, radyoaktif mineraller, kıymetli ve yarı kıymetli
taşlar, kömür jeolojisi, asfaltit ve bitümlü şeyl, hidrojeoloji, sondaj uygulamalarında jeoloji
mühendisliği hizmetleri,

b) Genel ve özel amaçlarla bir alanın jeolojik modelinin oluşturulması ve yorumlan-
masına yönelik arazi etüdü, değişik amaçlı örnek alımları; mineralojik, petrografik, paleonto-
lojik inceleme ve yorumlama, değişik ölçeklerde jeolojik kesit hazırlanması ve jeoloji haritası
üretimi,

c) Genel veya özel amaçlarla fiziksel jeoloji, tektonik, petrografi, sedimantoloji ve stra-
tigrafi, mineraloji, paleontoloji, mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji ve jeokimyasal etütler, örnek
alımı, jeolojik harita üretimi ve raporlarının hazırlanması,

ç) Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesine yönelik sahaların
jeolojik ve jeokimyasal etütleri, yarma, galeri, kuyu, sondaj veya benzeri çalışma alanlarının
tespiti ve açılması, bu alanlardan analiz/test örnekleri alınarak sonuçlarının yorumlanması ile
jeolojik ve jeokimyasal incelemelerin yapılması, kalite/tenör ve rezerv dağılımlarının tespit
edilmesi ve jeolojik modellemeler ile maden arama ve rezerv raporlarının hazırlanması,

d) Madenlerin aranması, rezerv kategorilerinin belirlenmesi ile işletilmesine yönelik
jeolojik etüt ve sondaj, jeolojik ve mühendislik jeolojisi modellemesi ile kuyu logunun ve ra-
porlarının hazırlanması,

e) Çevre jeolojisi ve ÇED kapsamındaki jeolojik, mühendislik jeolojisi ve hidrojeolojik
etüt ve modelleme ile jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

f) Değişik amaçlı düşey, yatay veya değişik açı yönlendirmeli galeri, kuyu, yarma ve
sondaj yerlerinin tespit edilmesi, karottan amaca uygun olarak örnek alınması, bunların litolojik
tanımlanması, jeolojik harita üretimi ve jeolojik modelleme, jeolojik kesit, jeolojik stamp ve
loglarının hazırlanması, yerinde deneylerin gerçekleştirilmesi,

g) Maden arama faaliyetlerine ilişkin ön inceleme raporları ve maden arama projelerinin
hazırlanması,

ğ) Maden arama dönemlerine yönelik dayanaklarına göre maden arama faaliyet rapor-
larının hazırlanması,

h) İşletme ruhsat dönemlerinde rezerv geliştirme çalışmalarının yapılması ve raporlan-
dırılması,

ı) Maden ruhsatları için terk raporuna ilişkin maden jeoloji haritası ve raporunun ha-
zırlanması,

i) Maden işletmelerinde jeoteknik etütlerin yapılması ve raporlandırılması,
j) Maden arama ve işletme döneminde, dayanakları ile ilgili belgeleri kullanarak kay-

nak/rezerv raporunun hazırlanması,
k) Maden işletmelerinde teknik eleman hizmetleri.
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YTK’da jeofizik mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler
MADDE 14 – (1) Jeofizik mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ve

bunlarla kısıtlı olmamak üzere mesleği ile ilgili görevleri yerine getirmekle ve belgeleri imza-
lamakla görevli ve yetkilidir:

a) Maden rezervlerinin belirlenmesine yönelik jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj
yerinin belirlenmesi çalışmalarında jeofizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı,
değerlendirilmesi ve buna ilişkin hizmetler,

b) Madenlerin aranması, yayılım alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi
sırasındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi çalışmalarında jeofizik
raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi, jeofizik raporlarının ha-
zırlanması,

c) Madenlerin rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi sırasındaki jeofizik etüt ve son-
daj, jeofizik haritalama ve üç boyutlu jeofizik modelleme ile jeofizik kuyu logu alımı, değer-
lendirilmesi ve raporlarının hazırlanması,

ç) Radyoaktif minerallerin; arama alanlarının ve rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi
kapsamındaki jeofizik etüt, jeofizik modelleme, sondaj yerinin belirlenmesi çalışmalarında jeo-
fizik raporlarının hazırlanması, jeofizik kuyu logu alımı, değerlendirilmesi ve faaliyet raporla-
rının hazırlanması,

d) Değişik amaçlı jeofizik etütler için gereken jeofizik amaçlı harita üretimi, jeofizik
yöntemle zeminin fiziksel özellikleri, zemin yapı etkileşimine esas parametreler ile zemin di-
namiği parametrelerinin belirlenmesi, jeofizik kesit çıkartılması,

e) ÇED, çevre jeofiziği ve ÇED kapsamındaki jeofizik, sismolojik ve hidrojeofizik etüt
ve modelleme ile jeofizik mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

f) Maden arama ve işletme dönemlerinde bu madde kapsamındaki yapılan çalışmalar
ve bunlarla ilgili jeofizik belgelerinin hazırlanması,

g) Maden işletmelerinde teknik eleman hizmetleri.
YTK’da harita ve kadastro mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu

belgeler
MADDE 15 – (1) Harita ve kadastro mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hiz-

metleri ve bunlarla kısıtlı olmamak üzere mesleği ile ilgili görevleri yerine getirmekle ve bel-
geleri imzalamakla görevli ve yetkilidir:

a) Maden işletmelerinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita
yapımı,

b) Madencilik faaliyetlerinde ve Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulan kırsal veya
kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri,

c) Madencilik faaliyetleri ile ilgili etüt ve işletme haritalarının yapımı,
ç) Maden üretimi ile ilgili yer kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı,
d) Tescile konu olan harita ve planların yapımı,
e) Madencilik faaliyeti yapılan alanların yer ve konum belirlemeleri,
f) Yeraltı ve yer üstü maden işletmelerinde üretimlere ait ölçümlerin yapılarak harita-

landırılması ve teknik altyapı tesis ölçmeleri,
g) Madencilik ile ilgili mühendislik projelerinin araziye uygulanması işleri,
ğ) Maden arama dönemlerinde ve işletme taleplerinde uygun ölçekli topoğrafik harita-

ların hazırlanması,
h) Yer altı ve yer üstü maden işletmelerine ait topoğrafik haritaların aplikasyonunun

yapılması.
YTK’da çevre mühendisinin görevleri ile imzalamakla yetkili olduğu belgeler
MADDE 16 – (1) Çevre mühendisleri aşağıda belirtilen madencilik hizmetleri ve bun-

larla kısıtlı olmamak üzere mesleği ile ilgili görevleri yerine getirmekle ve belgeleri imzala-
makla görevli ve yetkilidir:

a) Kanun kapsamında çevre ile uyum planlarının hazırlanması,

Sayfa : 12                               RESMÎ GAZETE                               3 Haziran 2016 – Sayı : 29731



b) Madencilikle ilgili çevre yönetim sistemleri ve planları kapsamındaki çevre mühen-
disliği hizmetlerinin ilgili meslek disiplinleri ile birlikte yürütülmesi,

c) ÇED çalışmalarının ilgili meslek disiplinleri ile birlikte planlanması, koordinasyonu,
ÇED raporlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi,

ç) İçme ve kullanma suyu, evsel ve endüstriyel atık sular ile yağmur suları kapsamında,
yapıların parsel içi tesisat projeleri hariç, çevre mühendisliği hizmetleri,

d) Madencilikle ilgili artık ve atıkların işletme aşamasında ve sonrasında çevre ile uyum
planı çerçevesinde değerlendirilmesi,

e) Madencilikle ilgili zararlı ve tehlikeli atıkların çevresel açıdan değerlendirilmesi,
f) Madencilikle ilgili hava ve gürültü kirliliği kontrolü,
g) Madencilikle ilgili toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliği kapsamındaki çevre

mühendisliği hizmetlerinin ilgili meslek disiplinleri ile birlikte yürütülmesi,
ğ) Çevre ile uyum planı kapsamında etüt, fizibilite, proje geliştirme faaliyetleri,
h) Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan kirlilikle ilgili numune alma, deney, ölçüm,

analiz ve modelleme.
YTK’ların denetlenmesi, belgelerinin iptali ve askıya alınması
MADDE 17 – (1) Genel Müdürlük, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde

gerekli gördüğü hallerde personel durumu, raporlama durumları ve bu Yönetmelikte yer alan
görev ve sorumluluklarına ilişkin konular, Genel Müdürlüğe verilen rapor, proje, bilgi ve bel-
geler üzerinden ya da bu belgelerin üretildiği yerde YTK’yı denetleyebilir. YTK’dan her türlü
bilgi ve belge isteyebilir.

(2) Genel Müdürlük tarafından yazı ile gerekli bilgi ve belgelerin istenmesinden itiba-
ren, söz konusu bilgi ve belgelerin iki ay içerisinde Genel Müdürlüğe verilmesi zorunludur.
Aksi halde Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.

(3) YTK’lara bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan ceza puanlarının uygulanması ha-
linde, uygulanan ceza puanı YTK’ya yazılı olarak bildirilir. YTK’nın almış olduğu ceza pua-
nının üzerinden beş yıl geçmesi halinde söz konusu ceza puanı silinir. Yüz ceza puanına ula-
şılması halinde ise YTK’nın yeterlik belgesi, hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın bir yıl süre ile
askıya alınır. Askıya alınma döneminde rapor, proje ve her türlü teknik belge Genel Müdürlüğe
verilemez. Bu kapsamda askıya alınan YTK’nın ceza puanı sıfırlanır.

(4) YTK’larda çalışan personele bu Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan ceza puanlarının
uygulanması halinde, uygulanan ceza puanı, ilgili personele yazılı olarak bildirilir. Personelin
almış olduğu ceza puanının üzerinden beş yıl geçmesi halinde söz konusu ceza puanı silinir.
Personelin ceza puanının yüz ceza puanına ulaşması halinde ise ilgili personel bu Yönetmelik
kapsamında bir yıl süre ile rapor, proje ve her türlü teknik belge imzalayamaz. Bu kapsamda
imza yetkisi alınan personelin ceza puanı sıfırlanır.

(5) Genel Müdürlüğe verilen teknik belgelerle ilgili değerlendirmeyi ve ceza puanı de-
ğerlendirmesini mahallinde inceleme yapılmış ise heyet üyelerinin önerisi, mahallinde inceleme
yapılmamış ise doğrudan belgeyi inceleyen personel, koordinatör/müdür, daire başkanı ve daire
başkanlığınca belirlenecek bir personel tarafından değerlendirilir. Cezaya gerek duyulması ha-
linde komisyona sevk edilir. Komisyon kararı Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

(6) Ceza puanlarına yapılan itirazlar Komisyon tarafından karara bağlanır.
(7) Rapor, proje ve her türlü teknik belgedeki gerçeğe aykırı beyanlar için Ek-2’de yer

alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.
(8) Rapor, proje ve her türlü teknik belgede sahte imza olduğunun tespit edilmesi ha-

linde verilen belge geçersiz sayılır ve Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.
Ayrıca sahte imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

(9) Yeterlik belgesi iptal edilen YTK’nın şirket ortakları, aynı isim altında veya ticari
unvan değişikliği ya da nevi değişikliği yaparak iptal tarihinden itibaren bir yıl süre ile yeterlik
belgesi alamaz, şirket ortakları herhangi bir YTK’da görev yapamaz.
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(10) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi kapsamındaki personele ilişkin olarak Genel Mü-
dürlüğe sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı beyan niteliğinde olduğunun tespit edilmesi
durumunda ilgili personel, YTK’larda bir yıl süreyle görev alamaz.

(11) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında Genel Müdürlüğe sunulan bilgi ve
belgelerin gerçeğe aykırı beyan niteliğinde olduğunun tespit edilmesi halinde YTK’nın yeterlik
belgesi iptal edilir.

(12) Yeterlik belgesi iptal edilen, askıya alınan veya ceza puanı uygulanan YTK’ya ve
bu Yönetmelik kapsamında ceza almış personele cezaları bildirilir. Ayrıca Genel Müdürlük in-
ternet sayfasında duyurulur. Bir yıl süre ile Kanunun 10 uncu maddesi gereğince beyanda bu-
lunamama cezası almış personelin cezası ilgili meslek odasına bildirilir.

(13) YTK tarafından, yeterlik belgesinin iptal edildiği veya askıya alındığı veya süre-
sinin dolduğu tarihten önce Genel Müdürlüğe sunulan rapor, proje ve her türlü teknik belge
değerlendirmeye alınır.

(14) Yeterlik belgesi iptal edilen YTK, ceza süresi bitiminden sonra yeniden belge almak
için müracaat edebilir.

Yeterlik belgesinin süresi ve uzatılması
MADDE 18 – (1) Yeterlik belgesinin geçerlilik süresi, verildiği tarihten itibaren beş

yıldır.
(2) YTK, yeterlik belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en geç iki ay önce, mev-

cut yeterlik belgesi ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yeni baş-
vuru yılına ait belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe başvurur. Genel Müdürlük, bu Yönetme-
likte belirtilen hususları dikkate alarak yapacağı değerlendirme sonucuna göre yeterlik belge-
sinin beş yıl süre ile yeniden verilip verilmeyeceğine karar verir. İki aylık süre geçirildikten
sonra başvurulması halinde, mevcut belgenin süresinin sona ermesinden sonra yeni yeterlik
belgesi verilene kadar YTK faaliyette bulunamaz.

(3) Yeterlik belgesi geçerlilik süresi sona erdikten sonra bu Yönetmelik kapsamında
yapılan yeterlik belgesi müracaatları yeniden değerlendirilir. Yeterlik belgesi alınana kadar ge-
çecek süre içerisinde YTK tarafından rapor, proje ve her türlü teknik belge hazırlanamaz ve
Genel Müdürlüğe sunulamaz. YTK tarafından hazırlanan rapor, proje veya her türlü teknik bel-
ge hiçbir şekilde kabul edilmez.

Yeterlik belgesinin devir yasağı
MADDE 19 – (1) Yeterlik belgesi hiçbir suretle başkasına kiralanamaz ve devredile-

mez. YTK hisselerinin devredilmesi durumunda tüzel kişilik kuruluş şartlarının oluşması zo-
runludur. Aksi halde bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uygulanır.

Şube kurulması
MADDE 20 – (1) YTK’nın şube açabilmesi için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde

belirtilen personel koşullarını her bir şube için taşıması zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler
MADDE 21 – (1) YTK’nın, Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her

türlü teknik belgenin hazırlanması esnasında konusunda uzman gerçek ve tüzel kişilerden hiz-
met alımı yapması durumunda da bu Yönetmelik kapsamında sorumluluğu ortadan kalkmaz.

(2) Yeterlik belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmecileri, üçüncü
kişilere YTK ile ilgili hizmet sunamaz. Ancak, yeterlik belgesi alan şirket, şirket hissedarlık
payı %51 ve üzeri olmak kaydı ile diğer şirketlere de hizmet verebilir.

(3) YTK tarafından Genel Müdürlüğe verilen rapor, proje ve her türlü teknik belge aksi
ispat edilene kadar doğru kabul edilir. Genel Müdürlüğe verilen rapor, proje veya teknik bel-
genin doğru olmadığı ya da gerçeğe aykırı beyan içerdiğinin tespit edilmesi halinde Ek-2’de
yer alan tabloya göre ceza puanı uygulanır.
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(4) YTK’ya sözleşme ile hizmet veren kişi tarafından hazırlanan bilgi ve belgelerin
doğru olmadığı ya da gerçeğe aykırı beyan içerdiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişiye bir
yıl süre ile Kanunun 10 uncu maddesi gereğince beyanda bulunmama cezası verilerek ilgili
meslek odasına bildirilir. Bu kişiler ile herhangi bir YTK arasında bir yıl süre ile yeniden söz-
leşme yapılamaz.

(5) YTK’nın ortağı olan mühendisler, istenildiği takdirde bu Yönetmeliğin aradığı şart-
ları taşımaları halinde istihdam edilmesi zorunlu olan mühendis kapsamında değerlendirilebilir.

(6) Yeterlik belgesi alan YTK, maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan
tüzel kişiler dâhil en fazla 200 ruhsat için sözleşme yapabilir. Bu ruhsatlar için Genel Müdür-
lüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlayabilir. Bu sayının üze-
rinde ruhsatlar için yapılan sözleşmeler veya Genel Müdürlüğe verilen rapor, proje ve her türlü
teknik belge geçersiz sayılır. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c)
bendindeki personelin her bir artırımı için bu rakamlara 50 sayısı ilave edilir. Şube kurulması
halinde her şube için bu sayıya 200 ruhsat eklenir. Sözleşme yapılan ruhsatların listesi her yıl
Ocak ayında Genel Müdürlüğe verilir. Aksi takdirde bu ruhsatlar ile ilgili rapor, proje ve her
türlü teknik belge verilemez.

(7) Yeterlik belgesi alan maden arama/işletme ruhsat sahibi veya işletmesi olan tüzel
kişiliklerde istihdam edilen personel, aynı firmaya ait ruhsat sahalarında daimi nezaretçi, var-
diya mühendisi ya da teknik eleman olarak görevlendirilebilir.

(8) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince YTK’da istihdam edilen personel Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorundadır.

(9) Personel ceza puanları, teknik belgede cezaya sebebiyet veren ilgili personele ve
koordinatöre uygulanır.

(10) Koordinatör ile ilgili mühendis aynı kişi olup ceza puanı uygulanması halinde,
ceza puanı yüksek olan uygulanır.

(11) Kanuna göre yapılan ruhsat, sertifika, hammadde üretim izin talepleri ile hammad-
de üretim izin belgeleri bu Yönetmelikte geçen ruhsat kapsamında değerlendirilir.

(12) Kamu kurum ve kuruluşlarının tüzel kişiliğine bu Yönetmelik kapsamında ceza
puanı uygulanmaz. Personel ve koordinatörlerine ise Ek-2’de yer alan tabloya göre ceza puanı
uygulanır.

(13) Bu Yönetmelik kapsamındaki eğitimlerin kapsamı ve içeriği Genel Müdürlükçe
belirlenir. Söz konusu eğitimler, Genel Müdürlükçe verilebileceği gibi Genel Müdürlük tara-
fından uygun görülen ilgili kurum ve kuruluşlarca da verilebilir.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından itibaren iki ay içeri-

sinde yapılan tüm başvurular iki ay içerisinde değerlendirilerek sonuçları birlikte ilan edilir.
İlan tarihinden itibaren YTK personeline Genel Müdürlük tarafından ve/veya yetkilendirdiği
kurum/kuruluşlarca dört ay içerisinde eğitim verilir. Eğitim alanlar sertifikalandırılır. Eğitim
sertifikası bulunmayan personel YTK’nın Genel Müdürlüğe vereceği rapor, proje ve teknik
belgeleri imzalayamaz.

İlk belge verme tarihi
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken ra-

por, proje ve her türlü teknik belgenin yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanması zo-
runluluğu 1/1/2017 tarihinde başlar. Bu tarihe kadar, Kanunun 6592 sayılı Kanundan önceki
hükümleri uygulanır.

Yürürlük
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE)
(SERİ NO: 14)

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanu-

nunun ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük
Yönetmeliğinin Bağlayıcı Tarife Bilgisi verilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde yapılacak
işlemlerin esaslarını tespit etmektir.

(2) Bu Tebliğ, Bağlayıcı Tarife Bilgisi uygulamasının amaçlarına, Bağlayıcı Tarife Bil-
gisi başvurusuna, Bağlayıcı Tarife Bilgisinin verilmesi ve kullanılması ile Bağlayıcı Tarife Bil-
gisinin hukuki etkisine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 8

ve 9 uncu maddeleri ile 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazır-
lanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,
b) Başvuru Sahibi: Bağlayıcı Tarife Bilgisi için gümrük idaresine başvuruda bulunan

kişiyi,
c) BTB: Bağlayıcı Tarife Bilgisini,
ç) Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük Tarife Cet-

velini,
d) Hak sahibi: Bağlayıcı Tarife Bilgisinin adına düzenlendiği kişiyi,
e) Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile yürürlükteki mevzuatın öngördüğü hallerde, hukuken

tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte hukuki tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler
ortaklığını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Bağlayıcı Tarife Bilgisi Hakkında Genel Açıklamalar

Yetki
MADDE 4 – (1) BTB, eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin

olarak, kişinin yazılı veya elektronik talebi üzerine Bakanlık (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen
idari karardır.

(2) BTB, İstanbul, Ege, Orta Anadolu, Orta Akdeniz, Doğu Marmara ve Uludağ Gümrük
ve Ticaret Bölge Müdürlüklerince düzenlenir.

Ücret
MADDE 5 – (1) BTB, talep edene ücretsiz olarak verilir. Bununla birlikte, özellikle

eşyanın kimyevi tahlili veya ekspertizi ya da talep edene geri gönderilmesi nedeniyle gümrük
idarelerince yapılan masraflar talepte bulunan tarafından karşılanır.

(2) BTB konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kim-
yasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde
gümrük laboratuvarlarında, aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci
maddesine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversitede veya diğer resmî ku-
ruluş laboratuvarlarında yapılır.
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(3) Tahlil ücretleri, duruma göre, Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına veya gümrük la-
boratuvarında söz konusu tahlilin yapılamaması durumunda ilgili üniversite ve diğer resmi ku-
rumların hesabına başvuru sahibi tarafından yatırılır. Tahlil ücretinin yatırılmaması halinde
BTB başvurusu reddedilir.

Uygulamanın amacı
MADDE 6 – (1) BTB uygulamasının amaçları şunlardır:
a) Sınıflandırma kurallarının doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması suretiyle sı-

nıflandırmanın uyumlaştırılmasını ve böylece dış ticaret rejiminin dış ticaret erbabı arasında
doğru ve eşit olarak uygulanmasını sağlamak,

b) Beyan sürecini ve gümrük işlemlerini hızlandırmak ve böylece gümrük kontrolünü
ve uluslararası ticareti mümkün olduğunca kolaylaştırmak ve dış ticaret işlemlerinin maliyetini
azaltmak,

c) Ticaret erbabı ile gümrük idaresi arasında eşyanın tarife pozisyonundan kaynaklanan
ihtilafları azaltmak,

ç) Gümrük işlemleri sırasında eşyanın sınıflandırılması probleminden kaynaklanan za-
man kayıplarını azaltmak suretiyle yüksek riskli eşyanın muayenesine ve kontrolüne gümrük
işlemleri sırasında yeterli zaman ayrılabilmesini, dolayısıyla, gümrük denetimlerinin seçimli
ve daha etkin yapılabilmesini sağlamak,

d) Dış ticaret erbabına eşyanın Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin
hukuki geçerliliği olan resmi bir bilgi sağlamak,

e) Uluslararası bir ticaret işleminin karlılığının ve uygulama imkanının önceden tahmin
edilebilmesini sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlayıcı Tarife Bilgisi İçin Başvuru

Başvuru yeri ve şekli
MADDE 7 – (1) BTB başvurusu, BTB Programına veri girişi yapılması suretiyle elek-

tronik olarak veya Gümrük Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan başvuru formu örneğine uygun
bir form ile yazılı olarak yetkilendirilmiş gümrük ve ticaret bölge müdürlüğüne yapılır. Başvuru
formu olarak BTB Programına veri girişi yapıldıktan sonra alınan bilgisayar çıktısı da kulla-
nılabilir. BTB başvurusunun form ile yazılı olarak yapılması halinde, ekinde yer alan tüm bel-
geler ve eşyanın teşhisini sağlayacak nitelikteki değişik açılardan çekilmiş fotoğraflar kağıt
nüshası ile birlikte ayrıca dijital ortamda başvuru yapılan bölge müdürlüğüne sunulur.

(2) Bir kişi, aynı eşya için sadece bir BTB müracaatında bulunabilir. Bir kişi adına aynı
eşya için geçerli bir BTB var iken yeniden BTB düzenlendiği tespit edilirse o kişi adına aynı
eşya için düzenlenmiş tüm BTB’ler verildiği tarihten başlayarak hükümsüzdür. Bu şekilde hü-
kümsüz hale gelen BTB’nin hak sahibi için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci madde-
sinin birinci fıkrası hükmü uygulanır.

Başvuru yapılamayacak eşya
MADDE 8 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-

dinde sayılan tarife pozisyonlarına giren eşyadan perakende satılacak hale getirilmiş ambalaj-
larda olmayanları için BTB başvurusu yapılamaz. Eşyanın bu kapsamda olduğunun sonradan
anlaşılması halinde başvuru reddedilir.

(2) Üzerlerinde veya ambalajlarında ayniyetini tespite yarayacak bilgileri haiz olmayan
eşyaya dair başvurular, ayniyet tespitinin fiziki olarak da mümkün olmaması halinde reddedi-
lebilir.

(3) BTB başvurusuna konu olabilecek eşya için BTB başvurusu yapılması esastır. Baş-
vuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediğinin sonradan anlaşılması ve başvuru sahibince
talep edilmesi halinde, mevcut BTB başvurusu 7/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümlerine göre değerlendirilir.
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Ayrı başvuru konusu yapılacak eşya
MADDE 9 – (1) BTB başvurusu sadece bir kalem eşya için yapılır. Bir kalem eşya de-

yiminden Türk Gümrük Tarife Cetvelinde aynı tarife pozisyonu alt açılımında bulunan ve aynı
yasal ya da tercihli vergi oranına tabi olan eşya anlaşılır.

Bilgi edinme
MADDE 10 – (1) Yetkilendirilmiş bölge müdürlüğü, başvurunun BTB verilmesi için

gerekli bilgi ve belgeleri içermediği kanaatine vardığı takdirde başvuru sahibinden ek bilgi ve
belge isteyebilir.

(2) Başvuru sahipleri, başvurularının işlem durumu hakkında BTB Programından bilgi
edinebilirler. Elektronik başvuruların reddedilmesi durumunda başvuru sahibine ayrıca tebligat
yapılmaz.

Başvurunun içeriği
MADDE 11 – (1) BTB başvuruları aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir:
a) Hak sahibinin adı ve adresi,
b) Başvuran kişinin hak sahibi olmaması durumunda başvuranın adı ve adresi,
c) Eşyanın Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin belirlenmesini sağlayacak ayrıntılı tanımı,
ç) Sınıflandırılacak eşyanın hak sahibince daha önce ithal veya ihraç edilmiş olması

halinde buna ilişkin gümrük beyanname ve eklerinin fotokopisi,
d) Eşyanın Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin doğru şekilde saptanmasında gümrük

idaresine yardımcı olacak eşyaya ait numuneler, fotoğraflar, planlar, krokiler ya da mevcut
diğer belgeler (yabancı dilde basılmış olanlarının yeminli tercüme bürolarınca onaylı tercümeleri),

e) Gizli tutulması istenilen hususlar varsa bunlara ilişkin bilgi.
Başvuru bilgilerinin doldurulması
MADDE 12 – (1) Başvuru ekranında ve formda yer alan kutular aşağıda belirtilen açık-

lamalar doğrultusunda doldurulacaktır.
a) Başvuru Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
Bu kutuya başvuru sahibinin adı, adresi ile telefon ve faks numarası yazılır.
b) Hak Sahibi: Adı ve Adresi (Zorunlu)
Bu kutuya hak sahibinin adı, adresi ile telefon ve faks numarası yazılır.
c) Gümrük Tarife Cetveli (Zorunlu)
Eşyanın sınıflandırılmasının istendiği Gümrük Tarife Cetveli bu kutuda yer alan kutu-

cuğa X işareti koyarak belirtilir. (Halihazırda yürürlükte sadece Türk Gümrük Tarife Cetveli
bulunduğundan bu cetvelin yanındaki kutucuk işaretlenecektir).

ç) Eşyanın Ayrıntılı Tanımı (Zorunlu)
Eşyanın gümrük yetkilileri tarafından teşhisini ve Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflan-

dırılacağı tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için eşyanın mümkün olduğunca ayrıntılı ta-
nımı yazılır. Bu kutuda eşyanın tam bileşimi, bu bileşimi tespit etmek için kimyasal analiz ya-
pılması gerekiyorsa kullanılan tahlil metotları, üretim süreci, eşyanın parçaları dahil kıymeti
ve eşyanın kullanım alanı gibi ayrıntılar verilir.

d) Ticari İsimlendirme ve Ek Bilgi (Zorunlu)
Bu kutuya eşyanın ticari markası, model numarası vb. bilgiler ile eşyaya ilişkin verile-

bilecek ek bilgiler yazılır.
e) Eşyanın Tarife Pozisyonunun Tespiti İçin Başvuruya Eklenen Ekler (Zorunlu)
1) Bu kutuda başvuruya eklenenler uygun kutucuklara X işareti koyarak belirtilir.
2) Eğer başvuru ekinde eşyanın numunesi sunulduysa uygun kutucuğa X işareti koyarak

numunenin iadesinin istenilip istenilmediği belirtilir.
f) Öngörülen Sınıflandırma (İsteğe Bağlı)
Eşya için öngörülen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu belirtilir.
g) Beyan (Zorunlu)
1) Form ile yapılan başvurularda beyan dikkatlice okunur, imzalanır ve tarih atılır. Elek-

tronik başvuru yapılması durumunda e-imza tatbik edilir.
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2) BTB başvuru formunun 1 no.lu kutusunda yer alan başvuru sahibi bilgileri ile 8 no.lu
kutusunda yer alan beyan sahibi bilgilerinin birbirleri ile uyumlu olması ve başvuru sahibinin
4458 sayılı Gümrük Kanununun 5 inci maddesi çerçevesinde doğrudan veya dolaylı temsil
yetkisine sahip olması gerekmektedir.

ğ) BTB başvuru formunun “SADECE RESMÎ KULLANIM İÇİNDİR” başlıklı kutuları
başvuruyu kabul eden gümrük idaresince doldurulacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Verilmesi ve Kullanılması

Heyet oluşumu ve işleyişi
MADDE 13 – (1) BTB başvurusunun, görevli personelin başvuruyu kabulünden sonra

bölge müdürü tarafından görevlendirilecek bir bölge müdür yardımcısı başkanlığında bir güm-
rük müdürü veya şube müdürü ve üç muayene memurundan oluşacak heyet tarafından ince-
lenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde, BTB konusu eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife
İstatistik Pozisyonu tespit edilir ve tutanağa bağlanır.

(2) Yukarıda belirtilen heyet, sınıflandırmayı, konuya ilişkin Gümrük Tarife Cetveli,
Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Sınıflandırma Avileri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi ve
Kombine Nomanklatür İzahnamesi, DGÖ Sınıflandırma Kararları, AB Sınıflandırma Tüzükleri,
tebliğler, genelgeler ile daha önce verilmiş ve BTB veri tabanında halen geçerli olan BTB’ler-
deki açıklama ve örneklerden yararlanarak yapar. Sınıflandırılan eşya ile benzer özellikteki eş-
yaya ilişkin geçerli bir BTB’deki sınıflandırmayla farklı görüşte olunması halinde, BTB dü-
zenlenmeden önce konu gerekçesiyle birlikte Bakanlığa intikal ettirilerek alınacak cevaba göre
işlem yapılır.

(3) BTB başvurusuna konu eşyanın gümrük işlemlerinin başvuruyu kabul eden bölge
müdürlüğünün kendi bağlantısı olmayan ihtisas gümrüğü görev alanına girmesi halinde, ihtisas
gümrüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünün görüşü alındıktan sonra BTB kararı verilir.

(4) Yetkilendirilmiş bölge müdürlükleri, BTB konusu eşyanın sınıflandırılmasında te-
reddüt ettikleri hususlar hakkında istişarede bulunabilirler.

Kararın duyurulması ve yapılacak işlemler
MADDE 14 – (1) Yukarıdaki fıkra hükümlerine göre belirlenen Gümrük Tarife İstatistik

Pozisyonu, BTB veri tabanına girilir ve karar hak sahibine mümkün olan en kısa zamanda
Gümrük Yönetmeliğinin Ek-2’sinde yer alan formun hak sahibi nüshası ile bildirilir. Bu formda
gizlilik esasına göre verildiği kabul edilen hususlar ve verilen BTB’ye karşı Gümrük Kanunu-
nun 242 nci maddesi hükümleri çerçevesinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilir.

(2) BTB konusu eşyanın gümrüğe sunulması esnasında sınıflandırmasını etkileyebile-
cek haller varsa, bölge müdürlüğünce buna ilişkin uyarılar BTB Programındaki Eşyanın Güm-
rük İşlemleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar kutusuna yazılır.

(3) BTB’nin, başvuru alındıktan sonra 3 ay içinde sonuçlandırılmasının mümkün ol-
madığı takdirde, gümrük idaresi bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açıklayarak
bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir.

(4) BTB bildirimi aşağıdaki hususları içerir:
a) Hak sahibinin adı ve adresi,
b) Başvuru referans numarası,
c) BTB referans numarası,
ç) BTB’nin geçerliliğinin başlama tarihi,
d) Eşyanın sınıflandırıldığı Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu,
e) Eşyanın ayrıntılı tanımı,
f) Eşyanın ticari ismi ve ek bilgi,
g) Sınıflandırmanın gerekçesi.
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Bağlayıcı Tarife Bilgisinin Hukuki Etkisi

Kararın bağlayıcılığı
MADDE 15 – (1) Gümrük idarelerince, geçerli bir BTB’ye konu eşya ile aynı olduğu

tartışmasız olan eşya için BTB’deki tespit doğrultusunda sınıflandırma yapılması gerekmektedir.
(2) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen

haktan sadece hak sahibi yararlanabilir.
Ayniyat uygunluğu
MADDE 16 – (1) BTB, gümrük idarelerini sadece eşyanın tarife pozisyonu konusunda

ve yalnızca bilginin verildiği tarihten sonra tamamlanacak gümrük işlemlerine konu olan eşya
için bağlar. Bunun için, beyan sahibinin gümrük işlemleri sırasında beyan edilen eşya ile verilen
bilgide tanımlanan eşya arasında her bakımdan uygunluk bulunduğunu kanıtlaması zorunludur.

Geçerlilik süresi
MADDE 17 – (1) BTB, veriliş tarihinden itibaren 6 yıl geçerlidir.
Yeniden inceleme
MADDE 18 – (1) Bakanlık veya BTB’yi düzenleyen bölge müdürlüğü menfaati bulu-

nan üçüncü kişilerin başvurusu üzerine veya re’sen geçerli bir BTB’yi yeniden incelemeye ala-
bilir ve inceleme sonucuna göre BTB’yi iptal edebilir.

Geçersizlik ve iptal şartları
MADDE 19 – (1) BTB;
a) Gümrük Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması ve verilen bilginin söz konusu deği-

şiklikle getirilen hükümlere uymaması,
b) Dünya Gümrük Örgütü’nün uymakla yükümlü bulunduğumuz nomanklatür, izahna-

me ve tarife pozisyonlarına ilişkin kararlarındaki bir değişikliğe uymaması,
c) BTB’nin iptal edildiğinin veya değiştirildiğinin bilgi verilen kişiye tebliğ edilmesi,
durumlarında geçerliliğini yitirir.
(2) Talep edenin verdiği yanlış ve eksik bilgiye dayanan BTB iptal edilir.
Geçersizlik ve iptalin başlangıcı
MADDE 20 – (1) BTB, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde be-

lirtilen durumlarda, söz konusu değişikliklerin Resmî Gazete’de yayımlandığı, (c) bendinde
belirtilen durumlarda ise iptal ya da değişiklik kararının ilgiliye tebliği tarihinden itibaren ge-
çerliliğini yitirir.

(2) Gümrük Tarife Cetveli değişikliği dışında, tarife mevzuatında meydana gelen bir
değişiklik nedeniyle geçersiz hale gelen BTB’ler, düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından za-
man geçirilmeksizin BTB programı üzerinde de geçersiz konuma getirilir.

(3) 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durumda iptal, iptal kararının verildiği
tarihten itibaren hüküm ifade eder.

İtiraz
MADDE 21 – (1) BTB’ye, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi hükümleri

çerçevesinde itiraz edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM 
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 22 – (1) 13/3/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:10) yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Gümrük ve Ticaret

Bölge Müdürlüğüne yapılmış olan müracaatlar bu Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ, 1/6/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
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YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2009/931 
Karar No : 2014/540 
“Basit Yaralama ve Mala zarar verme” suçundan sanıklar LUCY ADALİNE FOWLER 

VE JAMES EDVARD O CONNEL hakkında Mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda: 

Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 25.09.2014 tarih ve Esas 2009/931, 
Kr.2014/540 sayılı kararla; 

David ve Angela oğlu 17/08/1974 D.lu 11 Evans RD Willesbrough Ashford Kent 
İngiltere adresinde oturur LUCY ADELİNE FOWLER'İN Basit Yaralama suçundan TCK. 86/2, 
62, 52/2 maddeleri gereğince 2.000 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın cezasının 
5271 sayılı CMK.nun 5728 sayılı yasa ile değişik 231/6. maddesi gereğince HÜKMÜN 
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Mala zarar verme suçundan BERAATİNE, 
ilişkin karar, 

David ve ve Florence oğlu 31/07/1968 d.lu Flat 44 Castle H 11 Ave F Olxestone Kemb 
Ctzo Zrç İngiltere adresinde oturur JAMES EVWARD O CONNEL'İN Mala zarar verme 
suçundan TCK. 151/1. 62. 52/2. maddeleri gereğince 2.000. TL. Para cezası ile cezalandırılmasına 
ilişkin karar sanıkların tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğine karar 
verilmiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi uyarınca kararın ilan edildiği tarihten 
itibaren 7 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 4266 

—— • —— 
Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/558 
Karar No : 2016/408 
Davacı : K.H. 
Müşteki : ANNA KUZNETCOVA, Vladamır ve Olga kızı, 1989 RUSYA 

doğumlu. MINDELEYEVA 65 A.K. 28 KURS RUSYA adresinde 
oturur. 

Sanık : ÇAĞLAR TAŞÇI, Mustafa ve Fatma oğlu, 25/08/1979 KARAMAN 
doğumlu, KARAMAN, MERKEZ, Kisecik mah/köy nüfusunda 
kayıtlı. Mahmutlar Kasabası, Yeni Mahalle Barboros Caddesi Topçu 
Rezidance No: 2/10 Alanya / ANTALYA adresinde oturur. 

Suç : Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma 
Suç Tarihi : 20/09/2013 
Suç Yeri : ANTALYA/ALANYA 
Karar Tarihi : 07/03/2016 
Uygulanan Kanun 
Maddesi : 5237 Sayılı TCK.nun 89/1, 89/2.b, 62, 52/2-4, 53/6 Md. 
Verilen Ceza : 4.500,00 TL adli para ve 3 ay süre ile sürücü belgesinin geri alınması 
Yukarıda adı ve kimliği yazılı müşteki Anna Kuznetcova'nın gıyabında verilen iş bu karar 

yargılama aşamasında tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. 
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 - 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 

GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 

yapılacak ilan masraflarının sanıktan tahsiline, dosya üzerinden karar verilmiş olup, 
İlan olunur. 4267 
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Sakarya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2014/666 
Karar No : 2015/1323 
Vergi Usul Kanuna Muhalefet suçundan sanık Rifat ve Emine'den olma 18/05/1965 

Kadıköy d.lu Elazığ Baskil Kadıköy nüfusuna kayıtlı MEHMET EMİN YILDIRIM hakkında atılı 
suçtan mahkememizin 17/11/2015 tarihli ilamı ile 213 Sayılı VUK'nun 359/b, TCK. 62, 53/1a-c-
d-e maddeleri gereğince neticeten 2 YIL 6 AY HAPİS ve BELİRLİ HAKLARI 
KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, ancak 
verilen karar sanığın tüm adreslerinden aranmasına rağmen kendisine ulaşılamamış ve karar tebliğ 
edilemediğinden 7201 Sayılı TK 29 maddesi gereğince hükmün ilanen tebliğine karar verilmiş 
olmakla, 

Kararın gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılmasına ve 
süresi içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşerek infazına geçileceği ilanen tebliğ olunur. 

 4197 
—— • —— 

Kastamonu 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2005/301 
Karar No : 2016/226 
Muhkem eşyayı kırarak hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve Karar 

numarası yazılı 24/03/2016 tarihli ilamı ile 493/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile 
açılan kamu davası sonucunda mahkememizin 24.03.2016 tarihli ilamı ile BERAATine karar 
verilen Alexandır ve oğlu, 1974 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı LOMİDZE IRAKLI tüm 
aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 

1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ 
GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, 

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına 
karar verilmiş olup ilan olunur. 4198 

—— •• —— 

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
ZEYİLNAME 

Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden: 
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri tarafından duyurulan İhale zarflarının teslim tarihi 

21.06.2016 saat 15:00, 2 nolu “teklif ve teminat mektubu” zarflarının açılma tarihi 22.06.2016 
saati 14:00 olan “Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğü Afyon 
Fabrika Müdürlüğü’nün İhtiyacı Olan 120 ton Dökme Likit Petrol Gazı (LPG) Alım ilişkin ilanın 
2. Maddesi aşağıdaki şekilde revize edilmiştir. İlgililere duyurulur. 

Eski Hali: Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri 
ile birlikte vereceklerdir. 

Yeni Hali: Firmalar, ihale esnasında en az 18.500,00 TL tutarındaki geçici teminatı 
teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 5363/1-1 
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4 KALEM AROMA MADDESİ SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüze ait 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan, 4 

kalem aroma maddesi, %20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 
9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 70,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı/RİZE 
3 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde 

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 15.06.2016 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

4 - Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul 
edilmez. 

5 - İhale alternatif tekliflere kapalıdır. 
6 - Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 

gün olmalıdır. 
7 - Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3’ü oranında geçici teminat, yapılacak 

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İstekliler, en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşulu ile kalem 

bazında kısmi teklif verebilirler. 
10 - Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 

sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince 
ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 5317/1-1 

—— • —— 
KADINHAN-HORUZLUHAN İSTASYONLARI ARASINDA HIZLI YOL YENİLEME 

MAKİNESİ İLE YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI 5 AY SÜRELİ AYLIK  
44 İŞÇİ İLE YAPILMASI İÇİN HİZMET İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/198800 
İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Aliçetinkaya Mah. 

GAR/AFYONKARAHİSAR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 272 213 76 21 - 0 272 214 19 43 
c) Elektronik Posta Adresi : www.tcdd.gov.tr (tcddihalekomisyonuafyon@mynet.com) 
1 - İhale konusu işin adı ve miktarı: Kadınhan - Horuzluhan istasyonları arasında Hızlı 

Yol Yenileme Makinesi ile yol yenileme çalışmaları esnasında tanımlanan işlerin 5 ay süreli aylık 
44 işçi ile yapılması için hizmet alım işidir. (Teknik Şartnameye göre) 

2 - Yukarıda belirtilen alımımız yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

3 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına ihale gün ve saati olan 14/06/2016 günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş 
olması şarttır. 

4 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 7. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Bürosu-Afyonkarahisar adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale 
dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 7. Bölge Mali İşler Müdürlüğü 
Afyonkarahisar veznesinden KDV dahil 100,00 TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 5265/1-1 
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DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
Çayırhan-B Termik Santralı ve Yeraltı Kömür İşletmesi Entegre Projesi Ön Fizibilite 

Raporu Hazırlanması işine ait danışmanlık hizmet alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2016/203368 
Dosya No : TDB-DT-2016/07-HİZ-2600 
1 - İdarenin 
a) Adı : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 
b) Adresi : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 
  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 

Çankaya/ANKARA 
c) Telefon numarası : 0 312 212 69 00-2680 
d) Faks numarası : 0 312 212 17 48 
e) Elektronik posta adresi : --- 
2 - İhale konusu hizmetin adı,  
     niteliği, türü ve miktarı : Çayırhan-B Termik Santralı ve Yeraltı Kömür 

İşletmesi Entegre Projesi Ön Fizibilite Raporu 
Hazırlanması işine ait danışmanlık hizmet alımı işi. 

3 - İhale konusu işin 
a) Teslim yeri/işin yapılacağı yer : Çayırhan-B Termik Santralı ve Yeraltı Kömür 

İşletmesi 
b) Teslim tarihi/işin süresi : 90 takvim günüdür. 
4 - İhale ile ilgili bilgiler 
a) İhale Dokümanı bedeli  : 118,00-TL (KDV dahil) 
b) Dokümanın görülebileceği /  
    satın alınabileceği yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı  
  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/13 Oda 

No: 20 Çankaya/ANKARA 
c) İhale Usulü : Açık ihale usulü 
d) İhale tarih ve saati : 22.06.2016 saat: 14:00 
e) Tekliflerin verileceği yer : Teklifler 22.06.2016 saat 14:00’e kadar; 
  EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 

Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 
No: C-1 Çankaya / ANKARA adresine verilebileceği 
gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 

f) İhalenin yapılacağı yer : EÜAŞ Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı 
  Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2/F-1 Oda 

No: C-3 Çankaya / ANKARA 
g) İhale dokümanına ulaşılabilecek  
    internet adresi : http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/ihaleler.aspx 
5 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarına tabi olmayıp, Şirketimizin Satınalma ve 

İhale Yönetmeliğinin usul esasları doğrultusunda yapılacaktır. 5357/1-1 
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KESTART PLATFORMU ALINACAKTIR 
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
1 - Fabrikamız üretim alanında kullanılmak üzere 5 (Beş) adet Kestart Platformu (Ölçüye 

Göre), teklif alma yoluyla alınacaktır. 
2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir. 
3 - Söz konusu iş ile ilgili bilgi fabrikamız Teknik İşler Müdürlüğü’nden alınabilir. 
4 - Teklifler en geç 10.06.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 
5 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66            Faks: 397 33 71 - 74 5380/1-1 

————— 
TAVA ARABASI ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız Satış mağazalarında kullanılmak üzere 6 Adet Tava Arabası (40X60) ve 
3 Adet Tava Arabası (40X50) teklif alma yoluyla alınacaktır. 

2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 10.06.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66            Faks: 397 33 71 - 74 5381/1-1 

————— 
BÜFE TAMİRATI YAPTIRILACAKTIR 

1 - Fabrikamıza ait 5 adet Büfe Tamiratı, teklif alma usulüyle yaptırılacaktır. 
2 - Numuneler Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğünde görülebilir. 
3 - Teklifler en geç 10.06.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 

ve Ticaret Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir. 
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66             Faks: 397 33 71 - 74 5382/1-1 

————— 
C VİTAMİNİ ALIMI YAPILACAKTIR 

1 - Fabrikamız konusu şartnamede belirtilen 2.000 kg C vitamini, teklif alma yoluyla 
alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak Fabrikamız Pazarlama ve Ticaret Müdürlüğü’nden temin 
edilebilir.  

3 - Teklifler en geç 10.06.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar Fabrikamız Pazarlama 
ve Ticaret Müdürlüğüne verilmiş olması gerekmektedir. 

4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş. 
 Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA 
 Tel: 397 33 65 - 66              Faks: 397 33 71 - 74 5383/1-1 
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1 ADET 250 KVA JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı ihtiyacı 1 adet 250 KVA jeneratör 

teknik şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde 

belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.  

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

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

firmaların, ihale dokümana bedelini (130,00 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, teknik şartname, idari şartname, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen 

kabul edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile 

ihale ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 15.06.2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III 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, kuruluşça hazırlanan teknik 

şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat 

ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise 

açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. 

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

tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir. 

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

olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir. 

 5368/1-1 
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11 KALEM MUHTELİF MİKTAR MÜZE TEŞHİR  
VİTRİNİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Müzesi Komutanlığı 

Beşiktaş/İSTANBUL ihtiyacı 11 kalem muhtelif miktar müze teşhir vitrini, Ofisimiz tip ticari 
şartnamesi ile ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine uygun olarak ve ihale ek 
şartlar listesinde belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olan firmaların, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur.  
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 14/06/2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5369/1-1 

————— 
18 ADET SAYIM KABI MÜHÜRLEME CİHAZI SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Makine İmalat ve Donatım Dairesi 
Başkanlığı ihtiyacı “18 adet Sayım Kabı Mühürleme Cihazı”, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile 
ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde 
belirtilen şartlar dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.   
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olan firmaların şartname bedelini (100,-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
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2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 
YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.06.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5367/1-1 

————— 
1 ADET CNC TORNA TEZGAHI SATIN ALINACAKTIR 

Ofisimizce, T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı 
ihtiyacı 1 adet CNC Torna Tezgahı, Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 
hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak ve ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlar 
dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satınalınacaktır. 

Bu nedenle, istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir.  

1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.   
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik şartnameler ile sair ihale 
evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, çıktısı 
alınabilmekte olup, Başkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 
verecek olan firmaların şartname bedelini (130,-TL) Ofis veznesine veya İhale Ek Şartlarında 
belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir.  

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dış zarfa konulması zorunludur. 
2 - Teklifler iç içe konulmuş iki zarf (dış zarf - iç zarf) halinde olacaktır. İÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta 
ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari şartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 
belirten yazı ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler 
bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17.06.2016 günü, en geç saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarına belirtilecektir. 
5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5366/1-1 
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650 ADET 770 LT. SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ METAL 
ÇÖP KONTEYNERİ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Ergene Belediye Başkanlığı (Ergene/TEKİRDAĞ) ihtiyacı "650 adet 

770 lt sıcak daldırma galvanizli metal çöp konteyneri" ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik 
şartnamesine uygun olarak, ihale ek şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari 
şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 
KALEM 

NUMARASI MALZEMENİN CİNSİ 
MİKTAR 
(ADET) 

İHALE EVRAK 
BEDELİ 

1 
770 LT. SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ 

METAL ÇÖP KONTEYNERİ 
650 100.-TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarım Genel Müdürlüğümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı'nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca tüm ihale dokümanı Ofisimizin 
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olup, bu 
nedenle ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki 
listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
ticari şartname ile diğer ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 
şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 13.06.2016 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel müdürlüğümüz II No'lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun 
olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 
tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen 
başka bir tarihte açılacaktır. 

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunulacak olup kısmi 
teklifler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup. Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5364/1-1 
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15 ADET 18.000 Btu/h SOĞUTMA KAPASİTELİ, 15 ADET 24.000 Btu/h SOĞUTMA 
KAPASİTELİ DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı 

ihtiyacı "15 adet 18.000 Btu/h soğutma kapasiteli, 15 adet 24.000 Btu/h soğutma kapasiteli duvar 
tipi split klima ", ihtiyaç sahibi Kurumca hazırlanan teknik şartnamesine uygun olarak, ihale ek 
şartları listesinde belirtilen şartlar ile Ofisimiz tip ticari şartnamesi hükümleri dâhilinde, açık 
teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

Bu nedenle istekliler, ilk tekliflerini yazılı olarak bildirecekler ve devamında sözlü olarak 
tekliflerini sürdüreceklerdir. 

 
KALEM 

NUMARASI MALZEMENİN CİNSİ 
MİKTAR 
(ADET) 

İHALE EVRAK 
BEDELİ 

1 
18.000 Btu/h SOĞUTMA KAPASİTELİ 

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA 
15 100.-TL 

2 
24.000 Btu/h SOĞUTMA KAPASİTELİ 

DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA 
15 100.-TL 

 
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. 
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlümüz II Nolu Satınalma Daire 

Başkanlığı'nda ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca tüm ihale dokümanı Ofisimizin 
www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiş, döküm alınabilmekte olup, bu 
nedenle ayrıca doküman verilmeyecektir. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, yukarıdaki 
listede belirtilen şartname bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına yatırmaları 
gerekmektedir. 

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 YALNIZCA 
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla 
ticari şartname ile diğer ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini belirten yazı ve ticari 
şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek şartlarda belirtilen belgeler ve varsa teknik 
şartnamede istenilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 16.06.2016 günü, en geç saat 12.00'ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No'lu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00'te evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, uygun 
olmayan teklifler açılmadan teklif sahiplerine iade edilecek, dış zarf muhteviyatına göre 
tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları aynı gün ya da komisyonca belirlenen 
başka bir tarihte açılacaktır. 

5 - İstekliler, ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunulacak olup kısmi 
teklifler dikkate alınmayacaktır. 

6 - Söz konusu ihale. Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 5365/1-1 
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TAŞINMAZ KİRAYA VERİLEREK İHALE EDİLECEKTİR 
Ünye Belediye Başkanlığından: 

MADDE 1 - Aşağıda açık adresleriyle belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre kapalı teklif usulü ile kiraya verilerek ihale 

edilecektir. 

MADDE 2 - İhale Ünye Belediye Başkanlığında 20/06/2016 tarihine rastlayan Pazartesi 

günü saat 14.00’de Belediye Hizmet binasında Belediye encümeni huzurunda yapılacaktır. 

MADDE 3 - Kiraya verilecek taşınmaz malın; 

MAHALLESİ / KÖYÜ:         MEVKİİ:          SOKAĞI:          CİNSİ:           NO: 

- Liseler Mahallesi Devlet Sahil yolu No:361 de 18 L 111 ve 19 L111 İmar paftasında 

akaryakıt ve LPG istasyonu ve tesisleri bulunan (içeresinde, market, idari bina, akaryakıt 

pompaları, araç yıkama bölümü, hava su istasyonu, LPG tankı ve LPG pompaları) olan taşınmaz 

10 Yıllık süre ile kiraya verilecektir. Taşınmazın 2016 yılı aylık kira bedeli 47.500.- (kırk yedi bin 

beş yüz) TL olup müteakip yıl aylık kira bedellerine bir önceki yıl aylık kira bedelinin bedelininin 

%10’u kadar artış yapılacaktır. İhalenin muhammen bedeli 10 yıllık kira bedelinin toplamı olup 

5.700.000,00 TL (beş milyon yedi yüz bin TL) dır. Taşınmazın aylık kira bedeli her ayın 5 ine 

(beşine) kadar ödenecektir. 

MADDE 4 - İHALEYE GİRECEKLERDEN İSTENİLECEK BELGELER: 

A) GERÇEK KİŞİLERDEN: 

• İkametgah belgesi, 

• Nüfus cüzdan sureti, 

• Noter tasdikli imza beyannamesi, 

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

• Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 

B) TÜZEL KİŞİLERDEN: 

İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret 

veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan, ihalenin 

yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişinin ana 

sözleşmesinde, iştigal konusunun, akaryakıt ve ürünlerinin satışı olduğuna dair belge ile halen 

faal olarak akaryakıt satış işi yaptıklarını gösteren vergi kaydı ve işyeri ruhsatı 

Ana faaliyet konusu akaryakıt ve ürünleri satışı olmayan ve halen faal olarak akaryakıt 

satış işi yapmayan tüzel kişiler ihaleye teklif veremezler. 

• Noter tasdikli imza sirküsü, 

• Geçici teminat mektubu veya makbuzu, 

• Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi, 

• Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 
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C) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel 

kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler 

istenecektir. 

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya tasdikli sureti olmak kaydıyla; 

Tüm isteklilerden Belediyemize ait vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge 

getirilecektir. Bu belgeyi getiremeyenler ihaleye katılamaz. 

MADDE 5: Aşağıdaki şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar: 

A - İdarenin; 

a) Harcama yetkilileri, 

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece 

dahil) kan ve sıhri hısımları, 

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim 

kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç), 

B - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 83, 84 ve 85’inci maddeleri ve diğer kanunlardaki 

hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. 

MADDE 6 - Taşınmaz malın kira süresi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on) 

yıldır. 

MADDE 7 - Geçici teminat 10 yıllık kira bedeli üzerinden alınacaktır. Nispeti %3 olan 

Geçici teminat bedeli, 171.000,00 TL-(yüz yetmiş bir bin TL) dır. 

MADDE 8 - Kesin teminat 10 yıllık kira ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 

kadardır. Ancak 2. ve müteakip yıllar kira dönemi başlangıçlarında o yıl aylık kira bedelindeki 

artış üzerinden, bir yıllık kira artışı hesaplanacak, bir yıllık toplam artış miktarı kadar her yıl ek 

kati teminat alınacaktır. Bu yükümlülüğü yerine getirilmemesi 

MADDE 9 - İhaleye katılabilmek için: 8.9.1983 tarih, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda 

açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve yukarıda belirtilen nitelikleri haiz olmak şarttır.  

MADDE 10 - İstekliler tekliflerini ve ihaleye katılmak için istenilen belgeleri en geç ihale 

günü olan 20.06.2016 tarihinde, saat 12.00’ye kadar Ünye Belediyesi Mali Hizmetleri 

Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İstekliler tekliflerini ve ihale katılmak için istenilen 

belgeleri iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. 

(Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Encümen Şube Müdürlüğüne 

ulaşması şarttır.) 

MADDE 11 - İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi 1000.- TL 

karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler. 

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. 

Maddesi gereğince ilan olunur. 5398/1-1 
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HİDROJEOLOJİ AMAÇLI SONDAJ HİZMETİ ALINACAKTIR 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 
Hidrojeoloji Amaçlı 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 : 2016/202638 
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 41 - 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, 
  I BÖLGE: 3.500 m Karapınar-Ayrancı Kömür 

Havzası Hidrojeolojik Amaçlı Pompaj Kuyuları 
4.400 m Karapınar-Ayrancı Kömür Havzası 
Hidrojeolojik Amaçlı Gözlem Kuyuları (Metrajlar 
birden fazla lokasyonda gerçekleştirilecektir) 
olmak üzere toplam 7.900 m. 

b) Yapılacağı yer : (a) bendinde belirtilen bölgede yapılacaktır. 
c) İşin süresi : I BÖLGE; Sözleşmenin imzalandığı tarihten 

(yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği 
adrese tebliğinden) itibaren, 10 (on) takvim günü 
içinde, en az 4 (dört) adet sondaj makinası ile işyeri 
teslimi yapılarak işe başlanacaktır (işe başlama 
tarihinde dört adet makinenin de aynı anda işe 
başlamış ve faal olması zorunludur). İşin süresi işe 
başlama (İşe başlama bölge kapsamında ilk sondajın 
fiili olarak dönme tarihi) tarihinden itibaren150 
(yüzelli) takvim günü. 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 
b) Tarihi ve saati : 16/06/2016 - 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, 

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, 
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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 Hidrojeoloji ve Jeotermal 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 (yüzdeonbeş) 

oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00.- Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine İkmal Dairesi Başkanlığı Alım Satım Şube Müdürlüğü 
(213 Nolu Oda) Çankaya/ANKARA) 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 
işin tamamı için teklif verilecektir. 

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13 - İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 5291/1-1 
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TAŞINMAZ SATILACAKTIR 
Torbalı Belediyesi Başkanlığından: 
1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Ayrancılar Mahallesi 

tapunun 303 ada 1 numaralı parselinde kayıtlı 12.095,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı  
İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda 

verilmiştir.  

İli İlçesi Mahallesi ve Mevkii Pafta Ada Parsel Yüzölçümü 

İzmir Torbalı Ayrancılar L18C.1A.-2D 303 1 12.095,00 m² 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda E=1.00 Hmax: serbest 
 
2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı 

Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 
3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 

14/06/2016 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı 
Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen 
huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri 
tekliflerini 14/06/2016 Salı günü saat 12.00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale 
Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir. 

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, 
Torbalı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak 
şartnameyi alabilirler. 

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT: Satılacak olan taşınmazın 
muhammen bedeli 4.505.387,50 TL’dır. (KDV kanununun 17/4-r maddesince KDV vergisinden 
muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 135.161,63 (yüz otuz beş bin yüz altmış bir TL 
altmış üç KR)’dır. 

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak 
zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır. 

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun 
olarak hazırlanarak 14/06/2016 Salı günü saat 12:00’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı 
Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüne teslim edilecektir. 

- Gerçek Kişiler; 
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı, 
c) Nüfus cüzdanı fotokopisi 
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter 

tasdikli imza sirkülerinin aslı, 
- Tüzel Kişiler; 
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 
b) 2016 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 
c) 2016 yılı içinde Ticaret Odasından alınmış yetki belgesinin aslı veya noter tasdikli 

sureti 
d) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti 
e) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve noter tasdikli 

vekaletname örneğinin aslı. 
- Ortak Girişim; 
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu, 
b) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin aslı, 
c) 2016 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı, 
d) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti. 
İlan olunur. 5264/1-1 
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HURDA, ESKİ VE KULLANIM DIŞI MALZEMELERİN MÜBADELESİ 
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğünden: 
4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait 

Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet 
Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca hurda, eski ve kullanım dışı malzemelerin 
mübadelesi yapılacaktır. 

1 - İdarenin; 
a) Adı : Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü 
a) Adresi : İnönü Mahallesi Oltu Caddesi 1   75000 Merkez/ 

ARDAHAN 
b) Telefon ve faks numarası : 0 478 211 57 20 - Fax: 0 478 211 57 19 
c) Elektronik posta adresi  : ---  
2 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Verilecek Malın; 
Adı, niteliği, türü ve miktarı   1 - (19) adet HEK/ekonomik ömrünü tamamlamış 

taşıt 
  2 - (443) kalem hurda malzeme  
  3 - (55.000) kg muhtelif demir hurdası 
  5 - (2.000) kg muhtelif ahşap malzeme hurdası 
  6 - (1.000) kg muhtelif araç plakası hurdası 
  7 - (750) kg muhtelif bilgisayar hurdası 
Durumu ve özellikleri (mübadelesi 

yapılacak taşıtların modeli, markası, motor 
hacmi ve gücü, kilometresi, faal olup 
olmadığı ve hasar durumu ile malın cinsi, 
markası, modeli, miktarı ve faal olup 
olmadığı) 

Mübadelesi yapılacak hurda, eski ve kullanım 
dışı malzemelerin durum ve özelliği ile ilgili 
bilgiler mübadele şartnamesinde veya idarede 
görülebilir. 

3 - Mübadele Konusu İdare Tarafından Alınacak Malın; 
Adı, niteliği, türü ve miktarı  : 1 - (4) adet Dacia Duster Ambiance 4X4-1.5 

DCİ 110 bg marka taşıt  
  2 - (1) adet Hyundai - İ-20 1.2 Mpi Jump 84 PS 

marka taşıt  
  3 - (3) adet “Hp Pro Desk İ3 4160 Kasa + Hp 

20.7” 5Ms Vga Led Monitör” 
Durumu ve özellikleri : Taşıtlar ve bilgisayarlar 2016 model ve 

kullanılmamış olacaktır. 
4 - İdare Tarafından Alınacak Malın/  
    Malların Teslim Etme yeri : Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü İnönü Mahallesi 

Oltu Caddesi 1    75000 Merkez / ARDAHAN 
5 - İdare Tarafından Verilecek Malın/ 
Malların Teslim Alma yeri : Mübadele karşılığı verilecek mallar Ardahan İl 

Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube 
Müdürlüğü bahçesinden teslim alınacaktır. 

6 - Mübadelenin; 
a) Yapılacağı yer : Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi Şube 

Müdürlüğü Büyük Salon  
b) Tarihi ve saati : 15/06/2016 günü saat: 13:30 
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7 - Değer Tespit Komisyonu Tarafından  
     Belirlenen Tahmini Bedel : 281.369,17-TL (İkiyüzseksenbirbin üçyüzaltmış 

dokuz Türklirası Onyedi Kuruş) 
8 - İdare Tarafından Alınacak Malın/ 
     Malların Tahmini Bedeli; : 284.298,70 -TL (İkiyüzseksendörtbin ikiyüz 

doksan sekiz Türk lirası Yetmiş Kuruş)  
9 - Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:  
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin; 
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, 
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare 

tarafından alınacak mala ait tahmini bedelin %3 ünden (en az 8.528,96-TL) az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki 
teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,  

c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 
belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf 
ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 
kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 
sanayi odasından, ilk ilan veya mübadele tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin 
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,  

ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu 
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü 
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel 
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin 
noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,  

e) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan 
dolayı hükümlü bulunmadığına dair; 

1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin,  
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise 

yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, 
Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Komandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, 
Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların, Kooperatiflerde 
yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne bağlı 
birimlerden alınacak adli sicil belgesi,  

istenir. 
10 - Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır. 
11 - Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı Ardahan İl Emniyet 

Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü İnönü Mahallesi Oltu Caddesi 1   75000 Merkez / 
ARDAHAN adresinde görülebilir ve 100,00-TL (yüz Türk lirası) karşılığında aynı adresten temin 
edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur. 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2016 – Sayı : 29731 

 

12 - Teklifler, 15/06/2016 günü saat: 13:30’a kadar Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü 
Lojistik Şube Müdürlüğü İnönü Mahallesi Oltu Caddesi 1   75000 Merkez / ARDAHAN adresine 
verilecektir. 

13 - Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini 
açık artırma usulü ile mübadele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle 
gerçekleştirilir. 

14 - Sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin 
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat 
yatırılması zorunlu değildir. 

15 - Bu işin tamamına teklif verilecek olup, kısmi teklif verilmeyecektir. 
16 - İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 

16:00 saatleri arasında; mübadelesi yapılacak olan hurda, eski ve kullanım dışı malzemeler; 
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü  

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü bahçesinde görülebilir. 
17 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, mübadele tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) 

takvim günüdür. 
18 - İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 5129/1-1 

—— • —— 
KALMAR MARKA KONTEYNER MOBİL VİNÇLERİNİN ONARIMININ YAPILMASI 

HİZMET ALIMI AÇIK İHALE USULÜ İLE ALINACAKTIR 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) İzmir Liman İşletmesi 

Müdürlüğünden:  
İhale Kayıt No : 2016/196382 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İzmir Liman İşletme Müdürlüğü/Atatürk Caddesi 

No. 97 Alsancak/İZMİR 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 232 463 16 00 / 391 - Faks: 0 232 463 22 48 
c) Elektronik Posta Adresi : izmirlimansatınalma@tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu işin  
     adı ve miktarı : Kalmar Marka Konteyner Mobil Vinçlerinin Onarımının 

Yapılması Hizmet Alımı 
3 - İhale Tarihi ve Saati: 
a) İhale tarihi : 15.06.2016 
b) İhale Saati : 14:00 
4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında 
belirtilmiştir. 

5 - Tekliflerin, TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu 
Başkanlığına 15.06.2016 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. 

6 - İhale dokümanı TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Satın 
Alma Servisi’nde görülebilir.  

İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup, TCDD 
İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Muhasebe Veznesinden (KDV) Dahil 250.00.-TL 
(İkiyüzelliTürkLirası) bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 5308/1-1 
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KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 
İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 
1 - İHALE KONUSU: 
İlimiz sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) 
bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. 
Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi 
yapılacaktır. 

2 - İHALE EDİLECEK SAHA: 
2.1 - Kırşehir İli Mucur İlçesi sınırlarında 2015/5 ruhsat numaralı, K32b1, J32c4, J32d3, 

K32a2 paftaları içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4944,03 hektarlık jeotermal kaynak 
arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları 
 

Poligon-1 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6.Nokta 7.Nokta 

Sağa (Y) 613879 603791 598573 601500 606000 606000 613879 

Yukarı (X) 4316200 4314200 4315514 4317300 4317300 4319600 4319600 
 
2.1.b) Muhammen Bedeli: 93.830,77 TL 
2.1.c) Geçici Teminatı: 2.814,92 TL 
3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 
3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

150 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 
3.3. İhalenin Tarih ve saati: 21.06.2016 Salı günü saat 10.15 te yapılacaktır. 
3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 
3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  
3.6. Son Teklif verme saati: 21.06.2016 günü saat 10.15 
4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1 - 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 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 
onaylı vergi levhası 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 
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e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 
makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi borcu yoktur yazısı 
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 
l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına peşin olarak ödenecektir. 

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

İlan olunur. 
İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi ) 
Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411) 5062/1/1-1 

————— 
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 
1 - İHALE KONUSU: 
İlimiz Mucur İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. 
maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık 
Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - İHALE EDİLECEK SAHA: 
2.1 - Kırşehir İli Mucur İlçesi sınırlarında J32c4 ve J32d3 paftaları içerisinde, aşağıdaki 

koordinatlarla sınırlı 4940,92 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 
2.1.a) Koordinatları;  

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 

Sağa (Y) 613879 606000 606000 613879 

Yukarı (X) 4319600 4319600 4327361 4324381 
 
2.1.b) Muhammen Bedeli: 93.771,74 TL (KDV Hariç) 
2.1.c) Geçici Teminatı: 2.813,15 TL 
3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 
3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

150 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 
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3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 
3.3. İhalenin Tarih ve saati: 21.06.2016 Salı günü saat 10.16 da yapılacaktır. 
3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 
3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  
3.6. Son Teklif verme saati: 21.06.2016 günü saat 10.16 
4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1 - 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 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 
onaylı vergi levhası 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 
makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi borcu yoktur yazısı 
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 
l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dahil peşin olarak ödenecektir. 

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

İlan olunur. 
İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 
Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411) 5062/2/1-1 
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KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 
İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 
1 - İHALE KONUSU: 
İlimiz Mucur İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanununun10.maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu 
hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - İHALE EDİLECEK SAHA: 
2.1 - Kırşehir İli Mucur İlçesi sınırlarında J33a3 ve J33a4 paftaları içerisinde, aşağıdaki 

koordinatlarla sınırlı 4953,43 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 
2.1.a) Koordinatları;  

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 637285 632700 638600 641065 

Yukarı (X) 4346900 4349330 4359500 4354144 
 
2.1.b) Muhammen Bedeli: 94.009,17 TL (KDV Hariç) 
2.1.c) Geçici Teminatı: 2.820,27 TL 
3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 
3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

150 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 
3.3. İhalenin Tarih ve saati: 21.06.2016 Salı günü saat 10.17 de yapılacaktır. 
3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 
3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  
3.6. Son Teklif verme saati: 21.06.2016 günü saat 10.17 
4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1 - 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 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 -Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı 
vergi levhası 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 
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e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 
makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi borcu yoktur yazısı 
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 
l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dahil peşin olarak ödenecektir. 

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 
İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 
Tel: 0 386 213 10 16 ( Dahili:1411) 5062/3/1-1 ————— 

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 
İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

1 - İHALE KONUSU: 
İlimiz Kaman İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. 
maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık 
Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - İHALE EDİLECEK SAHA: 
2.1 - Kırşehir İli Kaman İlçesi sınırlarında J31d1 ve J31a3 paftaları içerisinde, aşağıdaki 

koordinatlarla sınırlı 1621,46 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 
2.1.a) Koordinatları;  

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 551866 550510 556166 557579 

Yukarı (X) 4341724 4343050 4349252 4347884 
2.1.b) Muhammen Bedeli: 30.773,04 TL (KDV Hariç) 
2.1.c) Geçici Teminatı: 923,19 TL 
3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 
3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

150 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 
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3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 
3.3. İhalenin Tarih ve saati: 21.06.2016 Salı günü saat 10.20 de yapılacaktır. 
3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 
3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  
3.6. Son Teklif verme saati: 21.06.2016 günü saat 10.20 
4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1 - 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 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 
onaylı vergi levhası 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 
makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi borcu yoktur yazısı 
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 
l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dahil peşin olarak ödenecektir. 

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

İlan olunur. 
İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 
Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411) 5062/4/1-1 
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KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 
İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 
1 - İHALE KONUSU: 
İlimiz Çiçekdağı İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. 
maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık 
Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - İHALE EDİLECEK SAHA: 
2.1 - Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi sınırlarında J32b3, J33a1 ve J33a4 paftaları içerisinde, 

aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4875,08 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 
2.1.a) Koordinatları;  
 

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 
Sağa (Y) 633450 633450 629220 629220 

Yukarı (X) 4365000 4353200 4353750 4365000 
 
2.1.b) Muhammen Bedeli: 92.522,19 TL (KDV Hariç) 
2.1.c) Geçici Teminatı: 2.775,67 TL 
3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 
3.1 Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

150 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 

3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 
3.3. İhalenin Tarih ve saati: 21.06.2016 Salı günü saat 10.18 de yapılacaktır. 
3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 
3.5.Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  
3.6. Son Teklif verme saati: 21.06.2016 günü saat 10.18 
4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1 - 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 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 -Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, onaylı 
vergi levhası 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 
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e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 
makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi borcu yoktur yazısı 
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 
l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına KDV dahil peşin olarak ödenecektir. 

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 
yapmamakta serbesttir. 

İlan olunur. 
İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 
Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411) 5062/5/1-1 

————— 
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİNCE JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI 

İHALE YOLUYLA ARAMAYA AÇILACAKTIR 
1 - İHALE KONUSU: 
İlimiz Çiçekdağı İlçesi sınırlarında bulunan ve aşağıda yeri, paftası, koordinatları ve alanı 

belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. 
maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 2886 sayılı 
Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu hükümlerine göre Açık 
Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - İHALE EDİLECEK SAHA: 
2.1 - Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi sınırlarında 2014/8 ruhsat numaralı, J33a1 ve J33a4 

paftaları içerisinde, aşağıdaki koordinatlarla sınırlı 4932,36 hektarlık jeotermal kaynak arama 
sahası; 

2.1.a) Koordinatları;   
Poligon-1 1. Nokta 2. Nokta 3. Nokta 4. Nokta 5. Nokta 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 

Sağa(Y) 633450 638600 638600 638465 638000 638298 634830 633450 

Yukarı (X) 4365000 4365000 4359500 4359267 4359500 4358979 4353000 4353200 
 
2.1.b) Muhammen Bedeli: 93.609,29 TL 
2.1.c) Geçici Teminatı: 2.808,28 TL 
3 - İHALENİN YERİ VE TARİHİ: 
3.1. Şartname ve Eklerinin Temini: İl Özel İdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 

150 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli İdaremizin 
Kırşehir Vakıfbank şubesi TR 590001500158007289070767 hesabına yatırılacaktır. 
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3.2. İhalenin Yapılacağı Yer: : Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu 
3.3. İhalenin Tarih ve saati: 21.06.2016 Salı günü saat 10.19 da yapılacaktır. 
3.4. İhale Usulü: 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü 
3.5. Tekliflerin verileceği yer: Kırşehir İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu  
3.6. Son Teklif verme saati: 21.06.2016 günü saat 10.19 
4 - İHALEYE KATILMA BELGELERİ: 
İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
b) Gerçek kişi istekliler; 
1 - Yıl içerisinde alınmış yerleşim yeri belgesi 
2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 
3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmış, onaylı nüfus cüzdanı sureti 
c) Tüzel Kişi İstekliler; 
1 - 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 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 
tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmış, 
onaylı vergi levhası 

d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 
kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin imza beyannamesi 

e) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi 

f) Yurt dışından yapılacak olan başvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 
Başkonsolosluklarınca veya T.C. Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

g) Kırşehir İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 
edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi 

h) İhale konusu işe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 
makbuz veya banka teminat mektubu. 

ı) Şartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 
j) Vergi borcu yoktur yazısı 
k) 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına ilişkin yazılı 

taahhütname. 
l) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, işin adının yazılı olduğu kapalı 
zarf içerisinde İhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 
başvurular kabul edilmeyecektir. 

m) İstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. İhale 
sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleşme ve taahhütname imzalanacaktır. 

n) İhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 
kalan istekli tarafından Kırşehir İl Özel İdaresinin hesabına peşin olarak ödenecektir. 

o) İhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta 
serbesttir. 

İlan olunur. 
İrtibat: Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 
Tel: 0 386 213 10 16 (Dahili:1411) 5062/6/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 
1 - GENEL AÇIKLAMALAR 
Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı 

alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, 
KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır. 

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. 
Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 6 Haziran 2016 - 20 Haziran 2016 

tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava 
katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Haziran 2016 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde 
yayımlanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 13-22 Temmuz 2016 tarihleri 
arasında Ankara’da yapılacaktır. 

2 - BAŞVURU ŞARTLARI 
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların 

aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir: 
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 

bendinde yer alan genel şartları taşımak. 
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını 

doldurmamış olmak. 
c) ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan 

Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP 113 puan türleri itibariyle 75 ve üzeri puan almış 
olmak. 

ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak. 
d) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak. 
Giriş sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; 

KPSSP 113 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan 
adaydan başlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki 
adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılır. 

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Haziran 2016 tarihinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar ilan edilen 
tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.  

3 - ÖN BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ 
a) Başvurular http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinden 6 Haziran - 20 Haziran 2016 

tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. 
b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup, “Sosyal 

Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru şekilde 
doldurduktan sonra “tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır. 

c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem 
tarafından kontrol edilecektir. Bilgilerde yanlışlık olması durumunda adayın başvurusu 
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 
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ç) Aday başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını 
elektronik ortamda tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir. 

d) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle 
yazacaklardır. 

e) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda 
yer alan bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. 

f) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir. 
4 - BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ 
a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı 

Başvuru Formu. (Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu eksiksiz ve 
tam olarak elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması 
gerekmektedir.) 

b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında 
tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin 
aslı veya Kurumca onaylı sureti. 

Giriş sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 22/06/2016 
tarihinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 01/07/2016 tarihi 
mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri 
arasında şahsen teslim edebileceklerdir. Başvurunun son günü saat: 17:00 itibarıyla yukarıdaki 
adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu 
tamamlanmamış sayılacaktır. 

(İstenilen belgelerin aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 
tarafından aslı ibraz edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir.) 

5 - SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME 
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak 

olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. 
a) Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav 

başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan; 
a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi, 
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, 
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, 
d. Genel yetenek ve genel kültürü, 
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, 
yönlerinden değerlendirilir. 
b) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı 

özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 
sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.  
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c) Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak 
suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak 
şartıyla yedek aday belirlenir. Sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde 
sınavı asıl kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer 
alan adayların atamaları yapılır. 

ç) Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması 
halinde, ilgili KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır. 

6 - SINAV SONUCUNA İTİRAZ 
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü 

içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire 
Başkalığı, Ziyabey Cad. No: 6 Balgat/ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona 
ulaştığı tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı 
ve/veya elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir. 

7 - ATAMA 
Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar başarı sıralaması esas alınarak ve 

Yönetmelikte istenen şartları taşımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla yapacakları tercihlerine 
göre, Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar. 

İş Takvimi 
 

YAPILACAK İŞ VE İŞLEM TARİH AÇIKLAMALAR 

Ön Başvuru Tarihleri 
6 Haziran 2016  

20 Haziran 2016 
Elektronik ortamda 

başvurulacak. 
Sınava Girmeye Hak Kazananlar 
Listesinin İlan Edilmesi 

22 Haziran 2016  

Sözlü Sınav Tarihleri 13-22 Temmuz 2016  
 
Tablo 1 - Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; Alınacak Bölümleri, 

Kadro Sayısını, KPSS Puan Türünü ve Taban Puanları Gösterir Tablo 
 

SIRA 
NO BÖLÜM/ANABİLİM DALI 

KADRO 
ADEDİ 

KPSS PUAN 
TÜRÜ 

TABAN 
PUAN 

1 

En az dört yıllık eğitim veren 
yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal 
bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, 
işletme fakülte, yüksekokul veya 
bölümlerinden ya da bunlara denkliği 
Yükseköğretim Kurulu tarafından 
onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarından mezun olmak 

400 KPSS P113 75 

TOPLAM 400  
 5386/1-1 
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden: 
14.08.2014 tarihli 29088 sayılı, Resmi Gazete ilanı ile denetim faaliyetleri üç defa geçici 

olarak durdurulan ve 681 nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Aydemir Yapı Denetim Ltd. 
Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davalarda Ankara 3. İdare Mahkemesinin 04.03.2015 
tarihli ve E.2014/1878 sayılı “Yürütmenin Durdurulması Kararı”, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 
15.10.2015 tarih ve E.2014/1975-K.2015/1788 sayılı “İptal Kararı” ve Ankara 3. İdare 
Mahkemesinin 29.01.2016 tarih ve E.2015/1626-K.2016/454 sayılı “İptal Kararı” ile Aydemir 
Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden bir tanesinin 
yürütmesinin durdurulmasına, iki tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işlemlere 
istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Aydemir Yapı 
Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 681 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal 
edilmesi, ancak Aydemir Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, mahkemenin yürütmenin durdurulması 
kararına konu olan geçici faaliyet durdurma cezaları dışında, 19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı, 
10.04.2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazetelerde ilan edilen 5 (beş) adet geçici faaliyet 
durdurma cezası bulunduğundan, 681 nolu Yapı Denetim İzin Belgesi’nin iptal edilmesi Bakanlık 
Makamının 24.05.2016 tarihli ve 12181 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5285/1/1-1 
————— 

01.11.2012 tarihli ve 28454 sayılı, 16.03.2013 tarihli ve 28589 sayılı, 03.04.2013 tarihli 
ve 28607 Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan ve 242 
nolu yapı denetim izin belgesi iptal edilen Sigma Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız 
aleyhine açılan davada Ankara 3. İdare Mahkemesinin 10.09.2014 tarihli ve E.2013/787-
K.2014/1207 sayılı kararı ile Sigma Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet 
durdurma işlemlerinden bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 
Sigma Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında uygulanan 242 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali 
işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 24.05.2016 tarihli ve 12180 sayılı Oluru ile uygun 
görülmüştür. 

İlgililere duyurulur. 5285/2/1-1 
—— • —— 

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden: 
Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85300 Nolu parselasyon planı 

Etimesgut Belediye Encümeninin 12.04.2016 tarih ve 610/1047 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.05.2016 tarih ve 1251/2872 sayılı kararlarıyla 
onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 03.06.2016 tarihinde 
müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır. 

85300 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Elvan Mahallesi, 46100 Ada 1 parsel, Bağlıca Mahallesi 46767 Ada 2 ve 3, 46768 Ada 1, 

46845 Ada 2, Yapracık Mahallesi 48343 Ada 5, Erler Mahallesi 49213 Ada 2,  49214 Ada 1, 
49252 Ada 1 ve 49253 Ada 1 nolu parseller, yol, yeşil alan ve park. 

İlgililere ilanen duyurulur. 5350/1-1 
————— 

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 88088 Nolu parselasyon planı 
Etimesgut Belediye Encümeninin 29.03.2016 tarih ve 552/905 sayılı kararı ile uygun görülmüş, 
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.05.2016 tarih ve 1254/2875 sayılı kararlarıyla 
onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 03.06.2016 tarihinde 
müdürlüğümüz ilan panosuna asılacaktır. 

88088 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller: 
Yukarıyurtçu Mahallesi, 21 ve 22 parseller. 
İlgililere ilanen duyurulur. 5351/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı /  
Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe MUĞLA/DALAMAN 

Adresi Altıntaş Mah. Gazi Bulvarı No:149 Tel-Faks 
Tel: 0 252 697 60 01 
Faks: 0 252 697 60 03 

Posta 
Kodu 

48770 E-Mail dalamanis@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kirpioğlu Mermer Maden Kerestecilik 
Petrol ve Petrol Ürünleri Hayvancılık 
Nak. San. Tic. Ltd. Şti. 

 

Adresi 
İnkılap Mahallesi Suvermez Yolu No:136 
03600 Emirdağ /AFYONKARAHİSAR 

 

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

Emirdağ -  5630110925  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf 
Odası 

Emirdağ /AFYONKARAHİSAR  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

Emirdağ -1247/ Emirdağ - 1218  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5372/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / Orman Genel 
Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Karabük Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe KARABÜK 

Adresi 
Taşkent Cad. Yeşil Mah. 
KARABÜK 

Tel-Faks 
0 370 413 26 30 
0 370 413 26 28 

Posta Kodu 78000 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kobims Beton İnş. Mal. Mad. San. Tic. 
A.Ş. 

 

Adresi 
Lalahan Mah. Fırat Cad.No: 4 Akyurt/ 
ANKARA 

 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Elmadağ/Ankara 5640340217  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5373/1-1 



Sayfa : 70 RESMÎ GAZETE 3 Haziran 2016 – Sayı : 29731 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2886 Açık İhale 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe Kastamonu/İnebolu 

Adresi Camikebir Mah. Gümrük Sok. No: 2 Tel-Faks 0 366 811 32 85 - 811 20 02 

Posta Kodu 37500 E-Mail ineboluısl@ogm.gov.tr 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı İbrahim YAMAN     ---- 

Adresi 
Ali Ersoy Mah. 8. Sok No: 46 

Siteler/ANKARA 
    ---- 

T.C. Kimlik No. 12 892 208 136     ---- 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
-     ---- 

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası     ---- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 368795  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve 

Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5374/1-1 



3 Haziran 2016 – Sayı : 29731 RESMÎ GAZETE Sayfa : 71 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Göksun Orman İşletme 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Kahramanmaraş/Göksun 

Adresi 
Kayabaşı Mah. Şehit Ayhan 
Taner Ekici Bul. No: 21 

Tel-Faks 0 344 714 10 18 - 0 344 714 12 53 

Posta Kodu 46600 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı Turabi BELHAN   

Adresi 
Seyithan Kers. Tic. Kayseri Yolu 
Sanayi Karşısı Kahramanmaraş/ 
Göksun 

 

T.C. Kimlik No. 53713414480  

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1630013476  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Göksun  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

( ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5375/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Bayramiç Orman İşletme 

Müdürlüğü 
İl/İlçe Çanakkale/ Bayramiç 

Adresi 
Camicedit Mah. Kıbrıs Cad.  

No: 5 Bayramiç/ÇANAKKALE 
Tel-Faks 0 286 773 11 030 286 773 19 13 

Posta Kodu 17700 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
EFK Hafriyat Mad. İnş. Taah. Nak. 

Ker. San ve Tic. Ltd. Şti.   
 

Adresi Çakıl Köyü Çan / ÇANAKKALE  

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
3250492440  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Çan  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
1608  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
( ) 

b-4735 

KİSK 
( ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 5376/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 
2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı 
Bayramiç Orman İşletme 
Müdürlüğü 

İl/İlçe Bayramiç/ÇANAKKALE 

Adresi 
Camicedit Mah. Kıbrıs Cad. No:5 
Bayramiç/ÇANAKKALE 

Tel-Faks 
0 286 773 11 03 
0 286 773 19 13 

Posta Kodu 17700 E-Mail  
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Kütük Ahşap Ev Orm. Ür. Mad. İnş. Elekt. 
Elektronik Tur. Tic. ve San Ldt. Şti. 

 

Adresi 
Vakıf Geçitveren Merkez Mah. İzzet 
Baysal Küçüksanayi Sitesi A Blok No. 6 
Merkez/BOLU 

 

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

6070369617  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Bolu  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

7148  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 
Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 
Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 
Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5377/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) İhale Kayıt Numarası alınmamıştır. 

2. Yasaklama Kararı Veren Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı /  

Orman Genel Müdürlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin 

Adı Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü İl/İlçe BOLU- Karacasu Beldesi 

Adresi Fatih Mah. Orüs Cad. No: 51/A Tel-Faks 
0 374 262 96 60 

0 374 269 96 10 

Posta Kodu 14600 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Meral Taşkıran (Meral Taşkıran-taşkıran 

Or. Ür.) 
 

Adresi 
Fatih Mah. Eşref Bitlis Cad. No: 81 Körfez/ 

KOCAELİ 
 

T.C. Kimlik No. 47659462216  

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
8290010483  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
KOCAELİ  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
41/98006  Oda Kayıt No: 7270 2056-BOLU 2056-BOLU 2056-BOLU  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (1) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (X) Kurum İhalelerinden (  ) 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5378/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
VII. Bölge Müdürlüğü Mersin 
Şube Müdürlüğü 

İl/İlçe MERSİN / MEZİTLİ 

Adresi Yeni Mah. 33191 Sok. No: 31 Tel-Faks 0 (324) 357 08 20- 0 (324) 357 08 23 

Posta Kodu 32280 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı VAHŞİAV Turizm Sey. Ac. Tic. Ltd. Şti. Hayrettin BİÇEN 

Adresi 
Reşat Bey Mah. 62031 Sok. Yıldırım İş 
Mer. No: 6   Seyhan / ADANA 

Güzelyalı Mah. 81173 Sok. No: 3  

Çukurova / ADANA 

T.C. Kimlik No.  29452873178 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

Adana Ziyapaşa Vergi Dairesi 

9220672426 
 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Adana Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

61467  

6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (  ) Yıl (1) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KİK 
(  ) 

b-4735 

KİSK 
(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (  ) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (X) 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. 

 5405/1-1 
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Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2012/163520 

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

BAŞBAKANLIK 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU 
KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ÇANKAYA 

Adresi 
BİLKENT PLAZA B1 BLOK 
BİLKENT/ANKARA 

Tel-Faks 0 312 266 76 80 

Posta Kodu 6800 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Mehmet Remzi Parlakyıldız - 
Kızılok İnş. Turz. Tem. Hiz. Gıda 
İlet. Mad. San. Tic. Ltd. Şti. 

Mehmet Ali TÜRKMEN 

Adresi 

Tunus Cad. No: 21 Kavaklıdere/ 
Ankara - Rızvanağa Cad. Kızılok 1 
Apn. No: 27/14 Yenişehir/ 
DİYARBAKIR 

 

T.C. Kimlik No. --- 14149323074 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7220078284-5610026470 --- 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Ankara Ticaret ve Sanayi Odası - 
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası 

--- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 10627 --- 

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. 
 5399/1-1 
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Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır. 
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir Ticaret 

veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2'nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2'nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 
 5371/1-1 
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Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğal Bilimleri Fakültesinden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR 

Üniversitemiz Mühendsilik ve Doğa Bilimleri Fakültesi akademik birimlerinin aşağıda 
belirtilen Bölümün Doçent kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği”nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında 
yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve 
özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Doçent alınacaktır. İlana 
konu olan kadrolar tam zamanlıdır. 

Adayların KHÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinin Ek-2 tablosundaki 
sıralamaya uygun hazırladıkları (Doçent adayları 4 takım) bilimsel dosyaları ile birlikte Kadir Has 
Üniversitesi, Kadir Has Kampusü Personel Dairesi 34083-Cibali /İSTANBUL adresine ilan 
başvuru süresi içinde başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Adayların bilimsel dosyalarında bulunacak belgeler: 
1 - Dilekçe (http://www.khas.edu.tr/uploads/pdf-doc-vb/personel-daire-baskanligi/ogr-uyesi-

basvuru-dilekcesi.doc,) 
2 - Özgeçmiş,  
3 - Üniversitemiz web sayfasında (http://www.khas.edu.tr/egitim/atanma-yukseltme-

kriterleri.html) adresinde yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde 
doldurdukları Ek-4 ile birlikte Ek-2 tablosundaki sıralamaya uygun hazırladıkları yayın listesi ve 
bu yayınlar dışındaki diğer faaliyetler listesi, 

4 - Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgelerin fotokopileri (Lisans, 
Yüksek Lisans, Doktora, Doçentlik belge asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları 
yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin 
onaylanmış olması şarttır. 

5 - Yabancı dil yeterliliğini gösteren belge, 
6 - Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, 
Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 

postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması 
halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.  

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Günlük gazete ilan tarihinden en son 
tarihli olanı dikkate alınacaktır.) 

 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Yönetim Bilişim 
Sistemleri 

Doçent 1 

Consumer behavior, Integrated 
Marketing Communication, Applied 
Quantitative Research Methods, 
Organizational Theory, Production 
and Operations Management, Social 
Media Management, Text Mining 
konularda ders vermiş olmak, 
araştırma yapmış olmak 

 
Başvuru Adresi: 
Kadir Has Üniversitesi Cibali Kadir Has Kampusü 
Personel Dairesi 
34083 - Cibali/İSTANBUL 5370/1-1 
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Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR 

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyeliği 
Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır. 

İstenilen belgeler Üniversitemizin http://www.gop.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru 
süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. 

Profesör kadrosu için başvuru dosyaları 6 (altı) takım halinde, doçent kadrosu için 
başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, yardımcı doçent 
kadrosu için başvuru dosyaları 4 (dört) takım halinde ilgili Dekanlığa teslim edilecektir. 

Müracaatlar şahsen olup, posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak 
müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

 

Birimi Bölümü 
Anabilim 

Dalı Unvanı Adedi Açıklamalar 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

 Profesör 1 Doçentliğini alanında almış olmak 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

 Doçent 1 Doçentliğini alanında almış olmak 

Bilgisayar 
Mühendisliği 

 Yrd.Doç. 1 
Bilgisayar Mühendisliği mezunu 
olup alanında doktora yapmış olmak 

 5397/1-1 

—— • —— 
Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 06.17/713   C.A. 

Toplantı Tarihi ve No : 14/04/2016-171 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 14/04/2016-3264 ANKARA 
Ankara İli, Polatlı ilçesi, Kocahacılı Mahallesi, Bağönü Mevkii, 172 ada, 3 parselde 

Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından tespit edilen nekropol alanının tescil 
edilmesi isteğine ilişkin Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 29.01.2016 gün ve 
14828 sayılı yazısı, 

Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.02.2016 gün ve 
3112 sayılı kararı, Müdürlüğümüzün 29.02.2016 gün ve 424 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin 
iletildiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.03.2016 gün 
ve E.410330 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda, 

Ankara İli, Polatlı ilçesi, Kocahacılı Mahallesi, Bağönü Mevkii, 172 ada, 3 parselde 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve arkeolojik sit olarak 
önerilen nekropol alanı Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı 
kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca I.derece arkeolojik sit olarak tesciline, 
1/10000 ölçekli haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak onaylanmasına, 

Nekropol alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı kanunun 17. 
Maddesi gereğince mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 
sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 1. 
Maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 14.00/860   C.A. 
Toplantı Tarihi ve No : 12/05/2016-176 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12/05/2016-3356 ANKARA 
Bolu ili, Merkez İlçesi, Çaygökpınar Köyünde, Bolu Müze Müdürlüğü tarafından tespit 

edilen Nekropol Alnının tescil edilmesi talebine ilişkin, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 23.03.2016 gün ve 595 sayılı yazısı, Kurum görüşlerinin 
iletildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 06.04.2016 gün 
ve 65353 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü’nün 07.04.2016 gün ve E.3530 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Etüt, 
Planlama ve Tahsisiler Dairesi Başkanlığı’nın 13.04.2016 gün ve 248822 sayılı yazısı, Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2016 gün ve 
78752 sayılı yazısı Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’nün 29.04.2016 gün 
ve E.923264 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 15.04.2016 gün ve E.413429 sayılı 
yazısı, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.05.2016 gün ve 392 sayılı yazısı, 
Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 11.02.2016 gün ve 3070 sayılı 
kararı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bolu ili, Merkez İlçesi, Çaygökpınar Köyü’nde, Bolu Müze Müdürlüğü tarafından tespit 
edilen Nekropol Alanı Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 sayılı 
kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca III.derece arkeolojik sit olarak tesciline, 
1/5000 ölçekli haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak onaylanmasına, 

Nekropol alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı kanunun 17. 
Maddesi gereğince mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 
sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının 
3.Maddesinde belirtilen 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 

 14.07/350   C.A. 
Toplantı Tarihi ve No : 04/05/2016-175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04/05/2016-3335 ANKARA 
Bolu ili, Mudurnu İlçesi, Örencik Köyü, Erenler Mevkiinde, Bolu Müze Müdürlüğü 

tarafından tespit edilen Tümülüsün tescil edilmesi talebine ilişkin, Bolu Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün 17.11.2015 gün ve 2964 sayılı yazısı, Ankara I Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 17.03.2016 gün ve 577 sayılı yazısı, Kurum 
görüşlerinin iletildiği Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 
06.04.2016 gün ve 65354 sayılı yazısı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma 
Genel Müdürlüğü’nün 07.04.2016 gün ve E.3527 sayılı yazısı, İller Bankası A.Ş.’nin 12.04.2016 
gün ve E.8782 sayılı yazısı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 
Müdürlüğü’nün 11.04.2016 gün ve 79376 sayılı yazısı, Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu’nun 11.02.2016 gün ve 3075 sayılı kararı okundu, ekleri incelendi, yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Bolu ili, Mudurnu İlçesi, Örencik Köyü, Erenler Mevkiinde, Bolu Müze Müze Müdürlüğü 
tarafından tespit edilen Tümülüs Korunması Gerekli Kültür Varlığı özelliği gösterdiğinden, 2863 
sayılı kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca I.derece arkeolojik sit olarak 
tesciline, 1/5000 ölçekli haritada verilen koordinatların sit sınırı olarak onaylanmasına, 

Arkeolojik alanın koruma esasları ve kullanma şartlarının, 2863 sayılı kanunun 17. 
Maddesi gereğince mülga Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun Arkeolojik 
sitler koruma ve kullanma koşulları başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının1. 
Maddesinde belirtilen koşulların “geçici dönemi yapılanma koşulu” olarak belirlenmesine karar 
verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 06.17/114   A.A. 
Toplantı Tarihi ve No : 04/05/2016-175 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04/05/2016-3328 ANKARA 
Ankara İli, Polatlı İlçesi, Güreş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan tescilli höyüklere 

ilişkin Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 
hazırladıkları 03/05/2016 gün ve 2447 sayılı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler 
sonunda; 

Ankara İli, Polatlı İlçesi, Güreş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve Kurulumuzun 
23/03/2001 gün ve 7238 sayılı kararıyla I.Derece Arkeolojik Sit olarak tescil edilen, yine 
Kurulumuzun 04/06/2015 gün ve 2421 sayılı kararıyla TUES Projesi kapsamında 
koordinatlandırılarak 1/5000 ölçekli haritalar üzerine işaretlenen Güreş ve Höyük Tepe 
Höyüklerinin tescil krokilerinde kullanılan altlığa bağlı olarak datum düzeltmesi gerektiğinin 
tespit edildiği uzman raporunda belirtildiğinden; 

Ankara I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 
tespit edilen datum kayması düzeltilerek hazırlanan her iki höyüğün sit sınırlarını ED-50 6˚ 
datumunda belirtilen koordinatlarla gösteren 1/10000 ölçekli haritanın uygun olduğuna; 

Bahse konu höyüklerde 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.maddesinin Geçiş Dönemi 
Koruma Esasları ve Kullanma Koşulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.00/707 
Toplantı Tarihi ve No : 07.05.2016-152 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 07.05.2016-3461 SAMSUN 
Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, 36 pafta, 35 ada, 167 parselde, üzerinde tescilli Sarnıç 

(Roma Yapı Kalıntısı) bulunan alanda, SKVTVKBK nın 17.07.2012 gün ve 449 sayılı kararı 
doğrultusunda yapılan kazı ve temizlik çalışması sonrasında açığa çıkan 3 adet hipoje mezarın 
bulunduğu alanın ve çevresinin III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine ilişkin bilgi 
ve belgelerin gönderildiği, Sinop Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 25.01.2016 gün ve 
259 sayılı yazısı, 24.02.2016 gün ve 419 sayılı yazımız ile kurum görüşü sorduğumuz yazımıza 
cevaben, Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 02.03.2016 gün ve 1455 sayılı, 
Karayolları 7.Bölge Müdürlüğünün 03.03.2016 gün ve 49324 sayılı, Sinop Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 18.03.2016 gün ve 894 sayılı yazıları, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 7.Bölge Müdürlüğünün 22.03.2016 gün ve 191092 sayılı yazıları, Samsun Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 04.05.2016 gün ve 200 sayılı dosya 
inceleme raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Ada Mahallesi, 36 pafta, 35 ada, 167 parselde bulunan tescilli  “Sarnıç 
(Roma Yapı Kalıntısı)”ın, yapılan kazı ve temizlik çalışması sonrasında, 3 adet hipoje mezar 
yapısı olduğu anlaşıldığından, tescilli kalıntıların niteliğinin “hipoje mezarlar” olarak 
değiştirilmesine, 36 pafta, 35 ada, 167 parselinde dahil olduğu, koordinatları verilen 1/2000 
ölçekli kadastral haritada işaretli alanın, 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında kaldığından  
III.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli haritada 
işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, sit sınırı içinde 
kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair 
şerh konulmasına, III. derece arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar 
Koruma-Kullanma şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 
05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin 
maddelerin geçerli olduğuna, karar verildi. 
 5324/1-1 ————— 

SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 
KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 57.00/690 

Toplantı Tarihi ve No : 07.05.2016-152 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 07.05.2016-3494 SAMSUN 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
SAMSUN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 57.00/708 
Toplantı Tarihi ve No : 07.05.2016-152 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 07.05.2016-3467 SAMSUN 
Sinop İli, Merkez, Çiftlik Köyü, Kilise Yanı Mevkii, 137 ada, 75 ve 79 numaralı 

parsellerde kalan “Antik Yerleşim Alanı” nın III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi 
ve 79 parsele ilişkin tahsis talebinin değerlendirilmesine yönelik bilgi ve belgelerin gönderildiği, 
Sinop Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 05.02.2016 gün ve 390 sayılı yazısı, 
24.02.2016 gün ve 416 sayılı yazımız ile kurum görüşü sorduğumuz yazımıza cevaben, Samsun 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 02.03.2016 gün ve 1432 sayılı, Sinop Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğünün 29.03.2016 gün ve 3317 sayılı yazıları, Samsun Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu uzmanının hazırladığı 28.04.2016 gün ve 180 sayılı dosya inceleme raporu 
okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Sinop İli, Merkez, Çiftlik Köyü, Kilise Yanı Mevkii, 137 ada, 75 ve 79 numaralı 
parsellerde kalan “Antik Yerleşim Alanı”, 2863 sayılı yasanın 6. Maddesi kapsamında 
kaldığından, III. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline, sit sınırının ekli 1/2000 ölçekli 
haritada işaretlendiği şekilde ve belirtilen koordinatlar doğrultusunda kabul edilmesine, 
hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 137 ada, 75 ve 79 nolu parsellerin tapu kütüğünün 
beyanlar hanesine “III. derece arkeolojik sit alanı” olduğuna dair şerh konulmasına, III. derece 
arkeolojik sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar Koruma-Kullanma şartları 
olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 
kararındaki III. derece arkeolojik sit alanlarına ilişkin maddelerin geçerli olduğuna, 79 parselin 
100m2 lik kısmına kanalizasyon tesisi yapılmasına ilişkin tahsis talebinin uygun olduğuna, alana 
yapılacak inşai ve fiziki uygulamaların, Müze denetiminde yapılacak sondaj kazısı sonrasına ait 
bilgi ve belgelerin kurulumuza sunulmasından sonra, değerlendirilebileceğine karar, verildi. 
 5326/1-1 

————— 
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  09.09.586 
Toplantı Tarihi ve No : 11.03.2016-122 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 11.03.2016-4822 SÖKE 
Aydın İli, Söke İlçesi, Konak Mahallesinde bulunan ve tapunun 84 ada, 29 ve 30 parsel 

numarasında kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkındaki Yönetmelik 
kapsamında tescil değerlendirmesine ilişkin Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’nün 24.12.2015 tarih ve 4132 sayılı yazısı, Söke Belediye Başkanlığı, İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü’nün 07.01.2016 tarih ve 310-99-201520444 sayılı yazısı, Aydın Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarının 28.01.2016 tarihli raporu okundu. 
Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan Görüşmeler sonucunda, 

Aydın İli, Söke ilçesi Konak Mahallesinde bulunan ve tapunun 84 ada, 29 ve 30 parsel 
numarasında kayıtlı taşınmaz üzerindeki konutun 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu kapsamında “Taşınmaz Kültür Varlığı” özelliği gösterdiğinden tescilinin uygun 
olduğuna, yapı grubunun II. Grup Yapı, karar eki haritada sınırları belirtilen alanın koruma alanı 
olarak belirlenmesine, tescilli yapı ve koruma alanında kalan taşınmazlarda yapılacak her türlü 
uygulama öncesinde Kurulumuzdan görüş alınmasına, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen hükümler kapsamında 
hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine, tescilli yapı 
çevresinde yer alan yol içerisinde yapılacak alt yapı çalışmalarının (kanalizasyon, doğalgaz, su, 
elektrik, haberleşme vb.) ilgili Belediyesi ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine, 
uygulama sonuçlarına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğüne iletilmesine, ancak yol içerisinde tescilli yapı silueti ve mahiyetini etkileyecek 
herhangi bir alt yapı çalışmasının yapılmaması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.04.2016-257 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 30.04.2016-5775 BURSA 
Balıkesir İli, Kepsut İlçesi, Durak Mahallesi, I20C01D2 pafta,102 ada, 400 nolu özel 

mülkiyetli parselde yapılan kaçak kazılar sonucu açığa çıkarak tespiti yapılan Arkeolojik 
kalıntıların tesciline yönelik Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih ve 
1508 sayılı yazısı ve eki Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi uzmanlarının 30.03.2016 tarihli 
raporu, Kurul Müdürlüğünün 27.04.2016 tarih ve 2457 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve 
ilgili dosyası incelendi yapılan görüşmeler sonucunda;   

Balıkesir İli, Kepsut İlçesi, Durak Mahallesi, I20C01D2 pafta,102 ada, 400 nolu özel 
mülkiyetli parselin harita üzerinde koordinatları ile belirlendiği Durak Mahallesi Arkeolojik 
Kalıntılar alanının 2863 sayılı yasa kapsamında I. Derece Arkeolojik Sit olarak tesciline, 

Tapu kütüğü beyanlar hanesine “I. Derece Arkeolojik Sit” şerhinin konulmasının 
sağlanmasına,  

Müze Müdürlüğü uzman raporundan, kaçak kazı sorumluları hakkında yasal 
soruşturmanın açtırıldığı anlaşıldığından yeniden açtırılmasına gerek bulunmadığına, karar 
verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  40 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine

Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Sağlık Bakanı Recep

AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Milli Eğitim Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun

Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

–– Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci

AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

— Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile İlgili Yönetmelik

TEBLİĞ

— Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 14)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

— Anayasa Mahkemesinin 5/5/2016 Tarihli ve E: 2016/10, K: 2016/36 Sayılı

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




