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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Millî Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM
KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin
ikinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Nakiller eylül ayının ilk iş günü başlar ve ders yılı sonuna 15 iş günü kalıncaya
kadar devam eder. Ancak doğal afet, sağlık ve ailenin adres değişikliği gibi nedenlerde bu süre
aranmaz.”
“(10) İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları derslerin başladığı haftanın ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara
kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları derslerin başladığı
ilk hafta içerisinde e-Okul sistemi üzerinden alınır. İkinci haftanın ilk iş günü yapılan nakil
başvurularının boş kontenjandan fazla olması durumunda, nakil ile gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve ardından bu kişilerin nakilleri yapılır.”
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr

İçindekiler 120. Sayfadadır.
e-posta: resmigazete@basbakanlik.gov.tr
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MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Mecburi öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilerek 8 inci sınıfa geçen ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin o eğitim ve öğretim
yılı ders kesimi sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara
EK-3’te yer alan Öğrenim Belgesi düzenlenir. Başarısız olanlar da EK-3’te yer alan Öğrenim
Belgesi düzenlenerek Açık Öğretim Ortaokuluna yönlendirilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı
verilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) İlköğretim kurumlarında, eğitim ve öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle boş geçen
dersler ile ihtiyaç olması hâlinde mevsimlik tarım işçileri, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları
ve ilkokullarda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için yetiştirme kursu veya programları uygulanır.
a) Yetiştirme programlarında görevlendirilecek öğretmenler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenir.
b) Boş geçen dersler için bir dersin yetiştirme programı süresi, o dersin boş geçen ders
saati toplamının yarısından az olamaz.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) İlkokullarda bütün derslerin sınıf öğretmenlerince okutulması esastır. Ancak Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri okulun kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. Okulda kadrolu alan öğretmeni bulunmaması durumunda; bu dersler aynı eğitim bölgesinde, yoksa diğer eğitim bölgelerindeki kadrolu alan öğretmenlerince okutulur. İhtiyacın kadrolu alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda, bu dersleri okutmak üzere, mezun olduğu yükseköğretim programı itibarıyla atamaya esas olan alana öğretmen olarak atanabilme
şartlarını taşıyanlar ek ders karşılığı görevlendirilebilir. Bu şekilde de ihtiyacın karşılanamaması
durumunda bu dersler yükseköğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya
sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders
değişimi yolu ile de okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulur.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi
MADDE 44 – (1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine
getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür
başyardımcısına veya müdüre bildirir.
(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde
ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar.
(3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı
ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan
uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.
(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün
süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.
(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı
okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.
(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde
25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde
bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.
(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile
nöbet görevi verilmez.
(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30
dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15
dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.
(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak
gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.
(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.
(11) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine
öncelik verilerek düzenleme yapılır.”
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MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince bir grupta bir stajyer öğrenci olmak kaydıyla
bağımsız anaokulu, ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulları bünyesindeki ana sınıflarında,
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince mesleki eğitim kapsamında
beceri eğitimi yaptırılan çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı
öğrencilerinin hizmetlerinden de yararlanılabilir.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Okul rehberlik öğretmeni
MADDE 47 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında oluşturulan rehberlik
ve psikolojik danışma servislerinde görev yapan rehberlik öğretmenleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(4) Velisinin yazılı talebi üzerine okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere, e-Okul sistemi üzerinden EK-17’de yer alan Öğrenci Belgesi düzenlenir.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-17 eklenmiştir.
MADDE 11 – Bu Yönetmeliğin;
a) 3 üncü maddesi 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı başında,
b) 6 ncı maddesi 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
26/7/2014

29072

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

1-

23/10/2014

29154

2-

25/6/2015

29397
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Sağlık Bakanlığından:
YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL
SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA
DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/2/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yabancı
Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında geçen “, ebe” ibareleri
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Geçici korunan sağlık meslek mensuplarının muafiyet durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Türkiye’de 13/10/2014 tarihli ve 2014/6883 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici korunan
ve meslek icra etme yetkileri ilgili mevzuatına göre Bakanlıkça onaylanan sağlık meslek mensupları, Bakanlıkça belirlenen sağlık kuruluşlarında çalışmak kaydıyla 5 inci maddenin birinci
fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartlardan muaf tutulur.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/2/2012

28212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/7/2013

28709

—— • ——
Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ
VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI
VE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve
kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerinin birlikte kullanımına ve işbirliği ile döner sermaye gelirlerinden personele yapılacak ek ödemeye ilişkin usul ve esasları
düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
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Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, birlikte kullanım ve işbirliği yapılan Sağlık Bakanlığı
ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlara ait sağlık tesisleri ile üniversitelerin ilgili birimlerini ve bu birimlerde görev yapan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) ADNKS: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemini,
b) Bağlı Kuruluş: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Birlik: Kamu Hastaneleri Birliğini,
d) Birlikte kullanım: Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlara
ait sağlık tesisleri ile üniversiteye ait ilgili birimlerin kaynaklarının, eğitim ve araştırma hizmetleri, sağlık hizmet sunumu veya sair ortak gaye ve menfaatlerin gerçekleştirilmesi için Bakanlık ve ilgili üniversite arasında imzalanacak protokol çerçevesinde birlikte kullanılmasını,
e) Ek Ödeme Yönetmeliği: 14/2/2013 tarihli ve 28559 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de
yayımlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele
Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği,
f) İlgili birim: Üniversitelerin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerini, diş hekimliği
fakültelerini, sağlıkla ilgili eğitim veren eğitim kurumlarını ve diğer sağlık birimlerini,
g) İşbirliği: Sağlık Bakanlığı, bağlı kuruluşlarının ve üniversitelerin görev ve hizmetlerinin yapılması, ortak gaye ve menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için tarafların eğitim, araştırma ve sağlık hizmet sunumu gibi alanlarda birlikte hareket etmesini, yardımlaşmasını ve çalışmasını,
ğ) Sağlık tesisi: Bu Yönetmelik kapsamında birlikte kullanıma geçirilen Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneler ve bağlı birimleri, ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık tesislerini,
h) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama ve Plânlama Usul ve Esasları ile
Sağlık Tesislerinin İşletilmesi
Uygulama ve plânlama usul ve esasları
MADDE 5 – (1) Sağlık ve eğitim hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulabilmesi
amacıyla sağlık tesislerinin birlikte kullanılmasında aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulur.
a) ADNKS sonuçlarına göre toplam il nüfusu 750.000’e kadar olan illerde Bakanlık ve
bağlı kuruluşları ile üniversite, tıp lisans eğitimi ve/veya tıpta uzmanlık eğitimi için birlikte
kullanım ve işbirliği yapar.
b) Bakanlıkça yapılan sağlık hizmeti plânlamasına göre o ilde plânlanan kapasiteyi aşacak Bakanlık eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezi yatırım talepleri, öncelikle tıp fakültesinin gelişim talepleri ve standartları dikkate alınmak
suretiyle birlikte kullanım çerçevesinde değerlendirilir.
c) Birlikte kullanılacak sağlık tesislerine ait özellikli planlama gerektiren sağlık hizmet
birimleri ve planlamaya tabi tıbbi ekipman yatırımlarında tıp fakültesi ya da tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitimleri ile ilgili standartları gereği rektörlüğün görüşleri doğrultusunda hareket
edilir. Aksi durumda Bakanlıkça belirlenmiş olan sağlık planlamaları esas alınır.
ç) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ile bu alandaki eğitim ve araştırma faaliyetlerinin daha
etkin ve kaliteli olarak sunulabilmesi için diş hekimliği fakültesi bulunan üniversitelerle, Birliğe
bağlı ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sağlık tesisleri arasında birlikte kullanım ve işbirliği uygulanabilir.
d) Birlikte kullanılacak sağlık tesisleri için, Bakanlık ve YÖK'ün uygun görüşü alınarak,
il valisi ve üniversite rektörü arasında birlikte kullanım protokolü akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde birlikte kullanıma geçilir. Protokolün süresi dört
yıldan az olamaz. Sürenin bitiminden altı ay önce taraflardan biri sona erdirme bildirimi yapmadıkça protokol iki yıllık sürelerle uzatılmış sayılır.
e) İşbirliği ve birlikte kullanımda insan gücü ve diğer tüm kaynakların kullanımı vali
ile rektör veya yetki verecekleri kişiler tarafından, ihtiyaçlar ve iş yükü dikkate alınarak ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.
f) Birlikte kullanım ile işletilen sağlık tesisleri, hizmet ve personel kadroları bakımından
Bakanlık için eğitim ve araştırma hastanesi, üniversite için ise sağlık uygulama ve araştırma
merkezi olarak kabul edilir.
g) Bir ilde farklı birliklere bağlı hastanelerle de birlikte kullanım veya işbirliği protokolü
imzalanabilir. Dal hastaneleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç olmak üzere birlikte kullanım protokolü imzalanacak hastane sayısı ikiden daha fazla olamaz.
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ğ) Birlikte kullanılan tesislerde, öğretim elemanı ve uzman/uzman tabip kadroları ihtiyacı Bakanlıkça yapılan planlamalara uygun olarak YÖK tarafından belirlenen kriterler de dikkate alınmak suretiyle dekan ve hastane yöneticisi tarafından birlikte belirlenir. Öğretim elemanı ve uzman/uzman tabip kadroları protokol hazırlanması sırasında belirlenebilir ve gerektiğinde güncellenebilir.
Eğitim hizmetleri
MADDE 6 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp ve diş tabipliği eğitimleri, Bakanlık uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil
olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde dekanın yetki ve sorumluluğunda yürütülür.
(2) Dekan ve hastane yöneticisi, eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini aksatmayacak
şekilde işbirliği içinde çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasından ve planlamaların yapılmasından sorumludur.
(3) Birlikte kullanımda eğitim faaliyetleri, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu
kararları doğrultusunda yürütülür. Sağlık tesisinin eğitim görevlileri dekanın daveti üzerine,
Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.
(4) Üniversitenin sağlık alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrencileri,
uygulamalı eğitimlerini birlikte kullanılan sağlık tesisinin yanı sıra işbirliği yapılan diğer sağlık
tesislerinde de yapabilir.
(5) Birlikte kullanılan veya işbirliği yapılan sağlık tesisinde bulunan eğitim görevlileri
ve başasistanlar ile rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları mezuniyet sonrası eğitim yetki ve sorumluluğunu taşırlar. Ancak ihtiyaç duyulması halinde dekan tarafından mezuniyet öncesi eğitimde de sorumluluk verilebilir. Ancak bu durum üniversite kadrolarına yükselmede hak oluşturmaz.
Sağlık tesislerinin işletilmesi
MADDE 7 – (1) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilir.
Birlikte kullanılan sağlık tesisi yöneticileri, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanır.
Yönetici görevlendirmeleri kamu hastaneleri birliği mevzuatı çerçevesinde yürütülür.
(2) Sağlık tesisindeki her türlü sağlık ve destek hizmeti, üniversite personelinin sağlık
hizmeti sunumu da dâhil olmak üzere hastane yöneticisinin sorumluluğundadır. Hastane yöneticisi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksamadan ve verimli şekilde yürütülmesi için ilgili
mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaya yetkilidir ve bu konuda dekan ile işbirliği içinde
çalışır.
(3) Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesislerinin döner sermaye hesapları, sadece birlikte
kullanılan birimlerle sınırlı olmak kaydıyla aktif ve pasifleriyle beraber birleştirilir. Birlikte
kullanım sona erdiğinde döner sermaye hesabı, hukuki ve fiziki olarak ayrılması ve bölünmesi
mümkün olmayanlar hariç olmak üzere, birlikte kullanıma geçildiği tarihteki aktif ve pasif
oranları dikkate alınmak sureti ile ayrılır.
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Klinik, laboratuvar ve eğitim sorumlularının görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Birlikte kullanımdaki tesislerde başhekimin de görüşü alınarak hastane
yöneticisi tarafından bir eğitim sorumlusu ile bir idari sorumlu görevlendirilebilir. Birimin eğitim sorumlusuna aynı zamanda idari sorumluluk görevi de verilebilir. Sağlık tesisinde görev
yapan Profesör, doçent ve/veya Eğitim Görevlileri arasından bir kişi dekanın uygun görüşüyle
klinik ve/veya laboratuvar eğitim sorumlusu olarak görevlendirilir. Profesör, Doçent veya Eğitim görevlisi bulunmadığı durumlarda bir yılını doldurmuş Yardımcı doçent veya başasistanlar
arasından aynı usulle görevlendirilir. Klinik ve laboratuvarlarda idari sorumlu, öğretim üyesi,
eğitim görevlisi veya uzman tabip olarak görev yapan personel arasından bir yıllık süreyle görevlendirilir.
(2) Eğitim hizmetleri sorumlusu, müfredat ve akademik takvime uygun olarak mezuniyet öncesi eğitimler ile ilgili mevzuat çerçevesinde uzmanlık eğitimlerinin planlanması, yürütülmesi ve denetiminden sorumludur.
(3) İdari sorumlu, ilgili klinik veya laboratuvarın sevk ve idaresi, mevcut kaynakların
müşterek ve verimli bir şekilde kullanılması ile diğer birimler ve hastane yönetimiyle olan ilişkileri yürütmekle görevlidir.
(4) Klinik veya laboratuvar eğitim ve sağlık hizmeti sorumluları işbirliği ve uyum içerisinde birlikte çalışır.
(5) Eğitim hizmetleri sorumlusu, öğretim elemanları ve eğitim sorumluları ile birlikte
eğitim programlarını hazırlayarak dekana sunar ve dekan hastane yöneticisinin görüşünü de
alarak eğitim programını onaylar. Eğitim programında değişiklik olması halinde hastane yöneticisine bilgi verilir. Eğitim hizmetleri sorumlusu eğitim programının yürütülmesinden dekana karşı sorumludur.
(6) İşbirliği ve birlikte kullanımda sağlık tesisleri ve ilgili birimlerde görevli tüm tabipler eğitim faaliyetlerinin aksatılmaması kaydıyla, önemli ve acil vakalarda kendilerine yapılan davete icabet etmek, ihtiyaç duyulan tıbbi ve bilimsel danışmanlık, protokolde nöbet tutulmasına ilişkin düzenleme bulunması halinde nöbet, konsültasyon ve sağlık hizmetlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
Mali hususlar
MADDE 9 – (1) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisleri sundukları sağlık hizmetlerinin
ücretlendirilmesi bakımından üniversite hastanesi statüsündedir.
(2) Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında üniversite personeli için 2547 sayılı
Kanunun 58 inci maddesinde öngörülen ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları, Bakanlık personeli için ise 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen
ek ödeme matrahı ve tavan ek ödeme oranları dikkate alınır.
(3) Birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye gelirlerinden; ilgili mevzuatı
gereğince üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen kesintiler ve
Hazine payı, 25/4/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin
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birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay, Bakanlık merkez payı ayrılır. Bakanlık
merkez payı ile üniversitenin bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için öngörülen paylar,
ilgili sağlık tesisinin aylık tahsilatının yarısı üzerinden, Bakanlık merkez payı oranı kadar, eşit
oranda ayrı ayrı hesaplanarak müteakip ayda ilgili hesaplara aktarılır. Kalan miktar, 209 sayılı
Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranları geçmeyecek şekilde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümlerine göre personele ek ödeme olarak dağıtılır.
(4) Rektör, rektör yardımcıları ve üniversite genel sekreterine, ilgili birimin dekan ve
dekan yardımcılarına 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereğince yönetici payı olarak yapılacak ek ödeme, dağıtılabilecek tutardan olmak kaydıyla üniversite yönetim kurulu kararına
dayalı olarak birlikte kullanımdaki sağlık tesisinin döner sermaye hesabından yapılır.
(5) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde uygulamalı eğitimle ilgili giderler sağlık
tesisinin döner sermaye gelirlerinden karşılanır.
(6) Birlikte kullanım protokolü yapılan üniversite sağlık birimlerinin geri ödeme kurumlarından alacakları pay, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu çerçevesinde Bakanlık için belirlenen götürü hizmet bedeline eklenir.
(7) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde Ek Ödeme Yönetmeliğinin uygulanmasında; Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme imkânı bulunmayan öğretim üyelerinin üçüncü
basamak sağlık tesislerinde kadro-unvan katsayıları profesörler için 1,50, doçentler için 1,20
ve yardımcı doçentler için 1,00 olarak uygulanır. Ek Ödeme Yönetmeliğine göre puan üretme
imkânı bulunan profesör ve doçentler için eğitim görevlisi kadro-unvan katsayısı, yardımcı
doçentler için başasistan kadro unvan katsayısı kullanılır. Üniversite kadrosunda bulunan personelden yan dal uzmanlık eğitimini tamamlamış olan ve bu alanda çalışanlar için, Ek Ödeme
Yönetmeliğinde yan dal unvanları için öngörülen kadro unvan katsayıları uygulanır.
(8) Ek Ödeme Yönetmeliğine göre belirlenen eğitici destekleme puanı, tıpta uzmanlık
eğitimine katılan yardımcı doçentler için sağlık tesisi puan ortalamasının %20’si oranında uygulanır.
(9) Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde görev yapan üniversite personelinden hizmet içi eğitimlere katılanlara Ek Ödeme Yönetmeliğinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde
ek ödeme yapılır.
(10) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Ek Ödeme Yönetmeliği hükümleri
esas alınır.
İşbirliğine ait usul ve esaslar
MADDE 10 – (1) Bakanlık ve üniversiteler, birlikte kullanım dışında döner sermayesi
ve kurumları ayrı ve bağımsız olmak suretiyle işbirliği yapabilirler.
(2) İşbirliği; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti üretimi ve kamu sağlığını geliştirme gibi
alanlarda yapılabilir. Bir ilde aynı birliğe bağlı olmasına bakılmaksızın, tüm sağlık tesisleri ile
işbirliği yapılabilir.
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(3) Eğitim alanında yapılacak işbirliği ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimler, hizmet
içi eğitimler ile tıpta uzmanlık mevzuatına göre verilecek eğitimleri kapsar.
(4) Sağlık hizmeti üretimi kapsamında; ihtiyaç duyulan alanlarda doğrudan sağlık hizmeti üretimi, tıbbi ve bilimsel danışmanlık ile konsültasyon hizmeti verilebilir.
(5) Araştırma kapsamında; bilimsel araştırma ve geliştirme ile proje çalışmaları yapılabilir.
(6) Eğitim, sağlık hizmeti üretimi, araştırma ve kamu sağlığını geliştirme gibi alanlarda
yapılacak işbirliği için Bakanlık ve YÖK’ün uygun görüşü alınarak, il valisi ve üniversite rektörü arasında protokol akdedilir. Protokolün imzalanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde
uygulamaya geçilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personelin özlük işleri
MADDE 11 – (1) Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personel disiplin ve
tüm özlük işlemleri ile sosyal güvenlik hakları bakımından kadrosunun bulunduğu kurumun
ilgili mevzuatına tabidir. Hastanede hizmet veren üniversite personeli ile ilgili hasta hakları
başvuruları Hastane Hasta Hakları Kurulu tarafından değerlendirilir, hasta hakları başvurusu
ile ilgili ihlal kararı verilmesi durumunda başvuru, başvuru hakkında işlem yapılabilmesi için
Dekanlığa gönderilir. Birlikte kullanım tesisinde görevli öğretim üyelerinin izin, kongre ve
benzeri özlük işlemlerinde hastane başhekimin parafı alındıktan sonra dekan tarafından onaylanır. Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluş kadrosunda bulunan ve eğitim faaliyetinde bulunan
eğitim görevlisi ve tabiplerin izin, kongre ve benzeri özlük işlemlerinde dekanın parafı bulunur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 12 – (1) 3/5/2014 tarihli ve 28989 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin
Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut protokoller
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 12 nci maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre
imzalanmış olan protokollerin yürürlüğü bu Yönetmelik hükümlerine göre devam eder.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve Sağlık Bakanı müştereken yürütür.
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Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEKÖĞRENİM BURS
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 20/8/2013 tarihli ve 28741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar
Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 11/A maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Akademik başarı ve özel eğitim yardımı
MADDE 11/A – (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut
vakıflar adına kurulan üniversitelerde öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, bu
Yönetmelik uyarınca bir öğretim döneminde verilen toplam yükseköğrenim burs miktarının
beş katını geçmemek kaydıyla özel eğitim yardımı verilebilir.
(2) Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına
kurulan;
a) Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerden, her akademik yıl bitiminde, kendi sınıfında sorumlu olduğu zorunlu ve seçmeli tüm dersleri başarıyla tamamlamış, dönem sonu
sınavlarında bütünlemelere kalmamış, yıllık not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00 veya üzeri olan
ve kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk % 10’luk dilime girmeyi başaran öğrencilere; her
bir öğrenci için bir öğretim döneminde verilen toplam yükseköğrenim burs miktarının beş katına kadar olan tutarlarda,
b) Üniversitelerin tıp fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerden, akademik yıl bitiminde en az 58 kredi almış ve tüm almış olduğu dersleri bütünlemeye kalmadan başarıyla tamamlayarak not ortalaması 100 üzerinden 80 ve üzeri olan öğrenciler ile yurtiçi ve yurtdışı
yatay geçişlerle Vakıflar Genel Müdürlüğünce yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflar adına
kurulan üniversitelerin tıp fakültelerine geçiş yapan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden
3.50 ve üzeri olan öğrencilere, eğitim ücretlerinin % 50 ve üzeri oranlarına tekabül eden tutarlarda,
akademik başarı bursu verilebilir.
(3) Verilecek olan akademik başarı ve özel eğitim yardımına dair usul ve esaslar Genel
Müdürlükçe belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
20/8/2013
28741
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
12-

Tarihi

Sayısı

18/11/2014
11/1/2016

29179
29590
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Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSANS
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 13/10/2011 tarihli ve 28083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) 100 Puan üzerinden değeri

Harfli notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

65-69

CB

2.50

60-64

CC

2.00

50-59

DD

1.50

30-49

FD

1.00

0-29

FF

0.00”

“c) Yardımcı meslek dersleri ve ortak zorunlu dersler için başarı notu 100 tam not üzerinden en az 60 (CC, katsayı 2.00) olmak zorundadır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
13/10/2011

28083

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 15

“c) Bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yönteminde harfli notların katsayıları
aşağıdaki tabloya göre belirlenir:
100 Puan üzerinden değeri

Harfli notu

Katsayı

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

65-69

CB

2.50

60-64

CC

2.00

50-59

DD

1.50

30-49

FD

1.00

0-29

FF

0.00”

“Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak,
genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1.50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev
ve uygulamaların önem kazandığı derslerde, bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun
nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından
belirlenerek ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme
hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek
sınavların sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Trakya Üniversitesinden:
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM,
ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 11/8/2003 tarihli ve 25196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Trakya
Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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“c) Bağıl değerlendirme yönteminde harfli notların katsayıları aşağıdaki tabloya göre
belirlenir:
100 Puan üzerinden değeri
Harfli notu
Katsayı
90-100
AA
4.00
80-89
BA
3.50
70-79
BB
3.00
65-69
CB
2.50
60-64
CC
2.00
50-59
DD
1.50
30-49
FD
1.00
0-29
FF
0.00”
“Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az CC olması gerekir. Ancak,
genel not ortalaması (GNO) CB (2.50) ve üzerinde olan öğrenciler, DD başarı notu ile de başarılı sayılır ve başarı notu, katsayısı 1.50 olmak üzere DB olarak not belgesine geçirilir. Ödev
ve uygulamaların önem kazandığı derslerde bu çalışmaların ara sınav notunu hangi oranda etkileyeceği, ders niteliğindeki laboratuvar ve proje derslerinde yarıyıl veya yıl içi başarı notunun
nasıl belirleneceği ve başarı notuna etki oranı ilgili yüksekokul kurulu tarafından belirlenerek
ilan edilir. Sınırsız sınav hakkı verilmiş ve daha önce yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanılmış olan derslerde başarı notu, eski yarıyıl içindeki çalışma ve ara sınav sonuçlarına bakılmadan, sadece yarıyıl/yıl sonu sınav notu ile belirlenir. Tek ders sınavlarının ve ek sınavların
sonuçları, başarı notu olarak kabul edilir ve değerlendirilir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Trakya Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
KURUL KARARI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No: 2016/DK-YED/289

Tarih: 07.06.2016

05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi, 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (l), (s) ve (ş) bendi, 60’ıncı
maddesinin birinci fıkrası; 5651 sayılı Kanun’un 6/A maddesi, 28/05/2009 tarihinde Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (s) ve (u) bendi ile 25’inci maddesi; 15/02/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği’nin 33’üncü maddesinin birinci fıkrası, 35’inci
maddesinin birinci fıkrası, 47’nci maddesinin birinci fıkrası ve ilgili diğer mevzuata istinaden;
“1. 30.03.2016 tarihli ve 2016/DK-YED/181 sayılı Kurul Kararı kapsamında Erişim
Sağlayıcıları Birliği’ne (ESB) 16.05.2016 tarihine kadar üye olmayan şirketlerin, 15.07.2016
tarihine kadar ESB’ye üye olmaları halinde, İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti yetkilendirmelerinin 16.05.2016 tarihinden itibaren devam ettirilmesi,
…”
hususuna karar verilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.)

YARGI İLÂNLARI
İzmir 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemesinden:
HÜKÜM ÖZETİ
Esas No
: 2007/970
Karar No
: 2008/444
Ek Karar Tarihi
: 08/12/2015
Sanık
: TURAN ZENGİN
T.C. Kimlik Numarası : 28892462034
Baba Adı
: MEMET
Doğum Tarihi
: 01/01/1974
Doğum Yeri
: SİVEREK
Suçu
: Bandrolsüz veya bandrol yükümlülüğüne aykırı olarak bir eseri
satma, dağıtma, ticari amaçla satın alma.
Suç Tarihi
: 10/04/2007
Verilen Ceza
: 1 - Mahkememizin 09/10/2008 tarih, 2007/970 Esas, 2008/444
karar sayılı kararı ile Hükümlü Turan Zengin'in geçerli bir
mazeret olmadan kendisine verilen 5 ay süreyle kamuya yararlı
bir işte çalışma seçenek yaptırımının gereklerini yerine
getirmediği anlaşıldığından, hükümlünün kamuya yararlı bir işte
çalışma seçenek yaptırımı cezasının kaldırılmasına,
2 - 5237 sayılı TCK'nin 7. maddesi dikkate alınarak 5728 sayılı
Kanun ile değişik 5846 sayılı Kanun'un 81/4, TCK'nin 62.
maddeleri uyarınca seçenek tedbirden önce tayin edilen 10 ay
hapis cezası ile cezalandırılmasına,
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı gözetilerek 5237 sayılı TCK’nun 53/1-a-d-e
bentlerinde sayılan haklar ile aynı maddenin (c) bendinde yazılı kendi alt soyu dışındaki diğer
kişilere yönelik velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerine ilişkin haklardan aynı maddenin
2.fıkrası uyarınca cezasının infazı tamamlanıncaya, 5237 sayılı TCK’nun 53/1-c maddesinde
yazılı kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkilerine ilişkin haklardan ise
anılan maddenin 3. fıkrası uyarınca mahkum oldukları hapis cezasından koşullu salıverilmelerine
kadar yoksun bırakılmasına,
Önceki kesinleşen kararın diğer kısımlarının kararda belirtildiği gibi infaz edilmesine,
Talep nedeniyle yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Kararın Cumhuriyet savcısına ve hükümlüye tebliğinden itibaren 7 gün içinde
mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememizin zabıt katibine beyanda bulunularak
tutturulacak tutanak ile İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebileceğinin, 7 gün
içerisinde itiraz hakkı kullanılmaz ise kararın kesinleştirileceğinin bilinmesine ilişkin,
Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu 5275 sayılı Kanun'un 98 ve 101. maddesi
uyarınca itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.
Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın, duruşmada beyan ettiği adresinde ve dava
dosyasındaki diğer adresinde bulunamaması, bütün aramalara rağmen tebligata yarar yeni
adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle mahkememizin yukarıdaki gıyabi hükmünün 7201
sayılı Tebligat Kanunu'nun 30. maddesi gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliğine karar
verildiğinden, 7201 saylı Tebligat Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca ilanın yer aldığı Resmi
Gazete’nin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın temyiz
süresi ve temyiz şeklinin tebliğe çıkarılan kararda belirtildiği gibi olacağı ilanen tebliğ olunur.
4757
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Kara Kuvvetleri Komutanlığı 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden:
DİYARBAKIR
Esas No
: 2013/2246
Karar No
: 2015/673
Suç
: İzin Tecavüzü
Suç Tarihi
: 30.03.2000 - 11.05.2000
Sanık Kimliği : Mehmet ASLAN - Ali ve Hayriye oğlu, 1979 D.lu, Malatya, Akçadağ,
Develi Köyü Nfs. Kyt.lı, 7’nci J. Komd. Tb. K.lığı emrinde görevli iken
terhisli 1979/2 tertip J. Komd. Er. T.C. No: 16856549914
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 23.07.2015 tarihli duruşmada;
Hükümlü hakkında 30.03.2000-11.05.2000 tarihleri arasında temadi eden müsnet İzin
Tecavüzü suçundan dolayı 7’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 26.06.2008 tarih ve
2008/1206-1032 E.K. sayılı kararıyla CMK’nın 231’inci maddesi uyarınca verilen ve 16.08.2008
tarihinde kesinleşen Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının kesinleşme tarihinden
sonra 06.07.2010 ve 04.01.2008 tarihlerinde işlemiş olduğu kasıtlı suçlardan mahkûm olduğu ve
bu mahkûmiyetlerinin 19.01.2012 - 20.07.2011 tarihlerinde kesinleşmiş olduğu Akçadağ asliye ceza
mahkemesince verilen 01.11.2011 tarih ve 2011/77-163 E.K. ve Bakırköy 2’nci sulh ceza
mahkemesince verilen 06.05.2011 tarih ve 2010/2766 Esas 2011/749 karar sayılı kararlarından
anlaşılmakla 7’nci kolordu komutanlığı askeri mahkemesinin 28.06.2008 tarih ve 2008/1206-1032
E.K. sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının GERİ ALINMASINA VE HÜKMÜN
AÇIKLANMASINA,
Hükümlü Mehmet ASLAN’ın 30.03.2000-11.05.2000 tarihleri arasında temadi eden
müsnet İzin Tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan ASCK’nın 66/1-b
maddesi uyarınca TAKDİREN BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlünün yargılama aşamasındaki iyi hali nedeniyle hükümlünün cezasından 5237
sayılı TCK’nın 62’nci maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN
ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Hükümlünün 11.05.2000-18.05.2000 tarihleri arasında gözetim altında sürelerin TCK’nın
63’üncü maddesi uyarınca cezasından MAHSUBUNA,
CMK’nın 231’inci maddesindeki yasal imkânsızlık nedeniyle hükümlü hakkında Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılması hükümlerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,
Hükümlü hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK’nın 50/1-a ve 52’nci
maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL hesabıyla adli para cezasına çevrilerek
NETİCETEN ALTI BİN TÜRK LİRASI (6000 TL) ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA, HÜKMOLUNAN ADLİ PARA CEZASININ AYLIK TAKSİTLER
HALİNDE YİRMİ EŞİT TAKSİTLE (300’ER TL’LİK EŞİT AYLIK TAKSİTLER HALİNDE)
HÜKÜMLÜDEN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ
HALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMAMININ BİR DEFADA TAHSİL EDİLMESİNE,
ÖDENMEYEN ADLİ PARA CEZASINININ HAPİS CEZASINA ÇEVRİLMESİNE,
Hükümlünün 11.05.2000-18.05.2000 tarihleri arasında gözetim altında geçirdiği sürelerin
(BİR GÜN KARŞILIĞI 100 (YÜZ) TL’den SAYILMAK ÜZERE) TCK’nın 63’üncü maddesi
uyarınca netice adli para cezasından MAHSUBUNA,
Kararın kesinleşmesine müteakip, hükümlü hakkındaki Hükmün Açıklanmasının Geri
Bırakılması Kararının adli sicilden silinmesi için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne
müzekkere YAZILMASINA,
Talebe uygun; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212’nci maddeleri ile CMK’nın
263’üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı
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okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta
içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak kâtibine bu hususta tutanak
düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular
yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri
Yargıtay’da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi.
Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit
edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından
itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7
gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri
Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu,7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın
kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
4750

—————

Esas No
Karar No
Suç
Suç Tarihi
Sanık Kimliği

:
:
:
:
:

2015/421
2015/686
İzin Tecavüzü
28.03.2013 - 16.06.2015
İbrahim Ozan DÜZGÜN - Ali ve Selma oğlu 1991 d.lu Osmaniye,
Merkez, Gökçedam Köyü nüfusuna kayıtlı, Kulp ilçe Jandarma
Komutanlığı emrinde görevli iken terhisli 1992/4 tertip J. Onb. T.C.
Kimlik No: 28595579268
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında 31.07.2015 tarihli duruşmada;
1 - Sanık İbrahim Ozan DÜZGÜN’ün 28.03.2013-16.06.2015 tarihleri arasında temadi
eden İzin Tecavüzü suçunu işlediği sübuta erdiğinden eylemine uyan ASCK’nın 66/1-b maddesi
uyarınca TAKDİREN ve TEŞDİDEN BİR YIL İKİ AY HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın yargılama aşamasındaki iyi hali nedeniyle cezasından 5237 Sayılı TCK’nın
62/1’inci maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN ONBİR AY YİRMİ
GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
Sanığın işbu izin Tecavüzü eylemini hakkında daha önce verilen bir başka Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı kapsamında uygulanan denetim süresi içerisinde
gerçekleştirdiği anlaşıldığından CMK’nın değişik 231/8’nci uyarınca CMK’nın 231’nci
maddesindeki HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI HÜKÜMLERİNİN
UYGULANMASINA YER OLMADIĞINA,
Sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememizde kanaat oluşmaması
nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 51/1-b maddesi uyarınca sanık hakkında takdir olunan netice
hapis cezasının ERTELENMESİNE YER OLMADIĞINA,
Sanık hakkında hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK’nın 50/1-a ve 52’nci
maddeleri uyarınca beher gün karşılığı 20 TL hesabıyla adli para cezasına çevrilerek
NETİCETEN YEDİ BİN (7.000 TL) TÜRK LİRASI ADLİ PARA CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA, ADLİ PARA CEZASININ YİRMİ (20) EŞİT TAKSİTLE
SANIKTAN TAHSİLİNE, TAKSİTLERDEN BİRİSİNİN SÜRESİNDE ÖDENMEMESİ
HALİNDE GERİ KALAN MİKTARIN TAMAMININ BİR DEFADA TAHSİL EDİLMESİNE,
ADLİ PARA CEZASINININ ÖDENMEMESİ HALİNDE NETİCE CEZANİN HAPSE
ÇEVRİLMESİNE,
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Sanığın 16.06.2015-18.06.2015 tarihleri arasında nezaret ve yolda 18.06.2015-30.06.2015
tarihleri arasında tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 sayılı TCK’nın 63’üncü maddesi uyarınca
beher gün karşılığı (100 TL) olmak üzere netice cezadan MAHSUBUNA,
2 - Sanık İbrahim Ozan DÜZGÜN’ün “onbaşı” rütbesinin As. C.K’nın 71’inci maddesi
uyarınca GERİ ALINMASINA,
3 - Karar kesinleşmesinden sonra, celp edilen adli sicil kaydına göre sanık İbrahim Ozan
DÜZGÜN hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması yahut hükmün Ertelenmesi kararı
veren mahkemelere, kararın onaylı bir sureti eklenerek BİLDİRİMDE BULUNULMASINA
Talebe uygun; 353 sayılı Kanunun 196, 197, 205, 209, 212’nci maddeleri ile CMK’nın
263’üncü maddesi uyarınca hüküm yüzüne karşı verilenler yönünden hükmün yüze karşı
okunmasından, hüküm yokluğunda verilenler yönünden hükmün tebliğinden itibaren bir hafta
içerisinde, Mahkememize verilecek bir dilekçeyle, tutanak katibine bu hususta tutanak
düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, askeri veya sivil adli makamlara veya asker kişiler
yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine veya tutuklular
yönünden ceza ve tutukevi müdürlüklerine yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri
Yargıtay’da temyizi mümkün olmak üzere karar verildi.
Yukarıda suçu ve kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce verilen karar, tüm
aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş, adresleri de zabıta marifetiyle tespit
edilemediğinden, kararın 7201 sayılı E.K. Tebligat Kanuna göre Resmi Gazete’de ilanından
itibaren 15 gün içerisinde sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ve kararın tebligat tarihinden itibaren 7
gün içerisinde, askeri veya sivil adli makamlara yapılacak yazılı veya sözlü müracaatla Askeri
Yargıtay’da temyizinin mümkün olduğu,7 gün içerisinde temyiz edilmemesi halinde kararın,
kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.
4751
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN E 43000
TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 2 TİP DİNAMİK FREN DRENCİ
SATIN ALINACAKTIR
TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:
İhale Kayıt Numarası
: 2016/220158
1 - İdarenin:
a) Adresi
: Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0 (222) 225 99 56
c) Elektronik Posta Adresi
: tulomsas@tulomsas.com.tr
2 - İhale konusu malın adı
ve miktarı
: 2 TİP DİNAMİK FREN DİRENCİ
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık
İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale
dokümanında belirtilmiştir.
3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğüne 19.07.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- 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.
5803/1-1
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DERİ SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Türk Hava Kurumu Şubeleri tarafından 2016 yılı Kurban Bayramında Türkiye
genelinde toplanacak olan tahmini 500.000 adet koyun derisi, 200.000 adet keçi derisi, 1.500 ton
sığır derisi ile 60.000 adet bağırsağın toplu ve tek merkezli olarak satışı 30 Haziran 2016
Perşembe günü saat: 14.00’da Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33
Opera/ANKARA) İhale Komisyonu tarafından Ankara’da kapalı teklif açık arttırma usulü ile
ihale edilecektir.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.
3 - İhaleler, deri cinslerine göre tahmini adetler üzerinden ayrı ayrı yapılacaktır.
4 - İlgililer şartnameyi Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı İhale ve Kontrat Yönetim
Müdürlüğü (Atatürk Bulvarı No:33 Opera ANKARA) veya www.thk.org.tr adresinden ücretsiz
temin edebilirler.
5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
6 - Ayrıntılı bilgi ( 0312) 303 72 77 / 303 73 78 - 80 no’lu telefonlardan alınabilir.
5844/1-1

—— • ——
5000 ADET DIŞ AMBALAJ KUTUSU SATIN ALINACAKTIR
Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme
Müdürlüğünden:
Bolvadin’de kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Alkaloidleri Fabrikası
İşletme Müdürlüğünde kullanılmak üzere 5000 adet 42 litrelik kovalar için copolymer polipropilen dış ambalaj kutusu kapalı zarfla teklif alma yolu ile satın alınacaktır.
Şartnamesi Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesindeki TMO AAF İşletme Müdürlüğünden
50 TL bedel ile temin edilebilir. Şartname bedelinin Halk Bankası Bolvadin Şubesi 13000001
IBAN TR 91 0001 2009 1860 0013 0000 01 numaralı hesaba yatırılıp dekontun üzerine İletişim
bilgileri, vergi dairesi ve numarasının işlenerek (0272 612 5667) numaraya fakslanması
durumunda isteklilere şartname kargo ile gönderilecektir ve bu konuda 0272 612 6662 / 9352
nolu telefondan bilgi alabileceklerdir.
İhalede geçici teminatla birlikte verilecek diğer belge ve şartlar şartnamede belirtilmiştir.
İhale tarihi 23 Haziran 2016 günü saat 14.30 olup; İsteklilerin belirtilen saate kadar kapalı zarf
içindeki teklif mektuplarını AAF İşletme Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Posta ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
Bu İhale Toprak Mahsulleri Ofisi İhale Yönetmeliğine göre yapılacaktır.
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4 KALEM TEZGAH SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gölcük Tersanesi Komutanlığı ihtiyacı 4 kalem Tezgah
teknik ve idari şartnamelerine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.

I. Kısım
II. Kısım
III. Kısım
IV. Kısım

Malzemenin Cinsi

İhale Evrak Bedeli (Birden Fazla
Kısıma Katılım için 130,00 TL)

Matkap Tezgahı

50,00 TL

Üniversal Torna Tezgahı
(İki Punta arası 1000mm)
Üniversal Torna Tezgahı
(İki Punta arası 2000mm)
Hidrolik Pres Tezgahı

Son Teklif
Verme Tarihi

100,00 TL
27.06.2016
100,00 TL
70,00 TL

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 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 ve idari şartnamelerinin, 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, 27.06.2016 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 teknik ve idari
şartnamelerine 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 - İstekliler ihale konusu malzemenin tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi, her
kısım için ayrı ayrı kısmi teklifte de bulunabileceklerdir.
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.
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OPEN LİSANSLAMA KAPSAMINDA MİCROSOFT YAZILIMLARININ SÜRÜM
YÜKSELTMESİ VE YENİ YAZILIM LİSANSLARI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı İç
Ticaret Müdürlüğü ihtiyacı Open Lisanslama Kapsamında Microsoft Yazılımlarının Sürüm
Yükseltmesi ve Yeni Yazılım Lisansı Kısım-1: 2600 Adet Windows 10 Professional Upgrade
Lisansı ve Kısım-2: 2000 Adet Office Son Sürüm Standart Edition Lisansı kuruluşça hazırlanan
teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine 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, şartname bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname, marka/model ile 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, 23/06/2016 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, ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine ve istenilen marka/modellerine uygunluğunun belirlenmesini
müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün 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 - İ hale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi her kısım için ayrı
olmak üzere kısmi teklif de verilebilecektir.
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.
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10 ADET AKUSTİK DOPPLER AKIM PROFİLLEYİCİSİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, DSİ Makina İmalat ve Donatım Dairesi Başkanlığı ihtiyacı "10 Adet Akustik
Doppler Akım Profilleyicisi ", 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 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, 01/07/2016 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 - İhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr
adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır.
5 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
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.
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KRİSTAL ŞEKERİN AMBARLARA TAHMİL, TAHLİYESİ, İSTİF İŞLERİ
HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR
Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya döneminde üretilecek kristal şekerin Ambarlara
Tahmil, Tahliyesi, İstif işleri hizmeti alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal
ve Hizmet Alımları yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.
İhale kayıt numarası
: 2016/219082
1 - İdarenin
a) Adresi
: Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah. 65400 Erciş / VAN
b) Telefon ve faks numarası
: 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı

b) Yapılacağı yer
c) İşin süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati

:
: Kampanya döneminde tahmini 3 ay 24 kişi ve
Kampanya dışında ise 7 ay 6 kişi ve 2 ay 3 kişi ile
±%20 toleranslı 54.000 Ton şekerin tahmil tahliye
işlerinin yapılması hizmet alımı işidir.
: Erciş Şeker Fabrikası-Şeker Ambarı
: İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365
(Üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür.
: Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu
: 27.06.2016 Pazartesi günü - Saat: 14.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.1.1. İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)
Yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme
kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; İlk ilan veya davet
tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş
deneyimini gösteren belgelerin,
Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek
sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.
4.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.2.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu veya özel sektörde yapılan her türlü TahmilTahliye hizmeti işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı
adresten satın alınabilir.
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6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan)
takvim günü olmalıdır.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale
Kanunlarına tabi değildir.

—— • ——

5818/1-1

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE
KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 23,60 TL. ile en çok 202.334,99 TL. arasında değişen;
22/06/2016 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,40 TL, en çok
20.234,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Nitro Selüloz, Boyayıcı Kimyasal, Tekstil,
Plastik kap, Haşerat öldürücü sıvı, Çanta, Slot Makinası, Oto aksam ve parçası, Batarya,
Kozmetik, Tablet, Saat, Işık lem, Demir sıvı tankı, Kürk, Giyim eşyası ve Şaka Eşyası cinsi 59
grup muhtelif eşya; açık artırma ve pazarlık usulünce, Yeşilköy Mah. Yeni Havaalanı Cad. No:1
Bakırköy/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda 23/06/2016 tarihinde saat 09:00'da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gtb.gov.tr
ve www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (212) (465 80 14) numaralı telefondan
ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil
olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına
katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı,
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma ve Pazarlık Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri (KDV dahil)
10,00 TL. bedel karşılığı Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
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LABORATUVAR CİHAZI ALIMI İHALE EDİLECEKTİR
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezinden:
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi için 6 Grup
Laboratuvar Cihazı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (f) bendi ile geçici
4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 1.12.2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esaslarının 20. Maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2016 / 219801
1 - İdarenin
a) Adresi
: Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama ve Araştırma Merkezi Kastamonu Üniversitesi
Kuzeykent Kampüsü Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Binası Kuzeykent/ KASTAMONU
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0366 280 13 01 İletişim için: Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Tel: 0366 280 13 01 Fax: 0366 280 13 98
c) Elektronik posta adresi
: bap@kastamonu.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi
: https://www.kastamonu.edu.tr/index.php/tr/akademikbirimler-tr/2012-07-13-12-11-1/anamenu-bilimsel arastirma
projeleri-tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma
Merkezi için 6 Grup Laboratuvar Cihazı Alımı
b) Teslim [yeri/yerleri]
: Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Merkezi
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
c) Teslim [tarihi/tarihleri]
: Siparişin Yükleniciye tebliğinden itibaren Cihazlar
1. Grup Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarı için (1 adet
Spektrofotometre, 1 adet Termoreaktör, 1 adet
Laboratuvar Tipi Bulanıklık Ölçüm Cihazı, 1 adet
Multiparametre Cihazı, 1 adet Portatif pH/İletkenlik/
Tuzluluk Ölçer, 1 adet Boi Sistemi (6’lı), 1 adet Soğutmalı
İnkübatör, 1 adet Koi Sistemi (6 ‘lı), 2 adet Liquisampler,
2 adet Numune Alma Pipeti) (60 gün)
2. Grup Manyetik Özellikler Ölçüm Sistemi(VSM) (150
gün)
3. Grup LC-MS/MS Cihazı (60 Gün)
4. Grup İnce Film Kaplama Sistemi (30 Gün)
5. Grup Yük. Çözünür. Yüzey Alanı ve Mikro, Mezo,
Makro Gözenek boyutu ve Yoğunluk Analizi Cihaz
Sistemi (90 Gün)
6.Grup Kısa Dönem Otomatik Toprak CO2 Akış Ölçüm
Sistemi (60 Gün)
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Uygulama
ve
Araştırma
Merkezi
Kuzeykent/
KASTAMONU
b) Tarihi ve saati
: 23/06/2016 - Saat: 10:00
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4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan tarihinin 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, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4. Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici
teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Kastamonu Üniversitesi
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma
uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.6. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat
Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif
ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
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d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren
belgeler.
e) Türkiye dışında üretimi gerçekleştirilen istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.
f) Yabancı istekliler ise imalatçı olduklarını kanıtlayan ve ilgili ülke mevzuatına göre
düzenlenen belgeyi veya belgeleri sunmaları gerekmektedir.
4.3.2. Standart’a ilişkin belgeler
4.3.2.1. Teknik Şartnamesinde istenilmesi halinde ilgili standartlara ilişkin belgeler ve
tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman olmalıdır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL. (YüzTürklirası) Türk
Lirası karşılığı Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Genel Sekreterlik Binası İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Kuzeykent/KASTAMONU adresinde satın alınabilir. İhale dokümanının posta
yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta
masrafı dahil ihale dokümanı Yurtiçi 110,00-TL (Yüzontürklirası), Yurtdışı 130,00-TL
(Yüzotuztürklirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Kastamonu Şubesinde yer alan
TR710001002583466562275132 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı
satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının
gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks
numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az 1 (Bir) önce göndermek zorundadır.
İhale dokümanı bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla
gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih,
dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu Üniversitesi Kampüsü Merkezi
Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuzeykent/KASTAMONU adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalemi/kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için
teklif edilen birim fiyatların toplamı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 takvim günüdür.
12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13 - Söz Konusu İhale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 1.12.2003
tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
5843/1-1
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DAMPERLİ KAMYON VE KEPÇE KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde Meydan Hizmetlerin Yürütülmesi için
Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli kamyon ile Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması işi açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2016/217716
1 - İdarenin:
a) Adresi
: ÖZALPER MAHALLESİ KARAKAVAK MEVKİİ
ANKARA ASFALTI ÜZERİ 44080 YEŞİLYURT/
MALATYA
b) Telefon ve faks numarası
: 0 422 212 10 44 - 0 422 212 10 52
c) Elektronik posta adresi
: malatyaseker@turkseker.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :
İnternet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu hizmetin:
a) Niteliği, türü ve miktarı
: - Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde
Günlük (24 Saat) Meydan hizmetlerin yürütülmesi
işi için Sürücülü 5 Adet 10 tekerli damperli
kamyon ile Operatörlü 2 Adet kepçe kiralanması,
b) Yapılacağı yer
: Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası ile
Malatya Belediyesi katı atık depolama sahası
c) İşin süresi
: ± % 20 Toleranslı 120 Gündür.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı yer
: Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı
Salonu Özalper Mah. Karakavak Mevkii Ankara
Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA
b) Tarihi ve saati
: 27/06/2016 Saat 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya 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,
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 Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
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4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
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. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve
teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin
iş deneyimini gösteren belgeler,
4.2.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu
İhale konusu işi yerine getirmek için idari şartnamede belirtilen kriterlere uygun 5 Adet
10 Tekerli damperli kamyon, 1 Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m 3 kepçe ile 1 Adet
en az 92 Hp Gücünde hacmi en az 1.0 m3 kepçe için isteklinin kendisine veya tüzel kişiliğine ait
olduğunu gösterir belgeleri (Ruhsat v.s.) kiralık ise en az 6 Ay süreli noter onaylı kira
sözleşmelerini işe başlamadan önce idareye sunacaklardır. 5 Adet 10 Tekerli damperli kamyon, 1
Adet en az 150 Hp Gücünde hacmi en az 2.0 m3 kepçe ile 1 Adet en az 92 Hp Gücünde hacmi en
az 1.0 m3 kepçe isteklinin kendi malı olma şartı aranmayacaktır.
4.2.3. Benzer iş olarak her türlü nakliyat, hafriyat, inşat işleri ile makineli yükleme ve
boşaltma işlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı Malatya
Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu Özalper Mah.
Karakavak Mevkii Ankara Asfaltı Üzeri YEŞİLYURT/MALATYA adresinden satın alınabilir
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Malatya Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi
Özalper Mah. Karakavak Mevkii Yeşilyurt/ Malatya adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, iş kalemleri için birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, hale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim
günü olmalıdır.
12 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni
temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.
13 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümlere hariç 4734 Sayılı Kamu ihale
kanunu ve 4735 Sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanununa tabi değildir. Teşekkülümüz ihaleyi
yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5723/1-1
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TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Onikişubat Belediye Başkanlığından:
1 - Mülkiyeti Onikişubat Belediyesine ait İlimiz Fatih Mahallesi 7946 ada 1 nolu parselde
kayıtlı 4.294,10 m2 'lik arsa ve üzerinde bulunan 10 adet yapı 17/05/2016 tarihli ve 2016/556
sayılı Belediye Encümen kararına istinaden satılacaktır.
2 - İhale 30 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere
Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen
Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Artırma Usulü
İhale Yoluyla'' yapılacaktır.
3 - İhale ile satılacak olan Fatih Mahallesi 7946 ada 1 nolu parselde kayıtlı 4.294,10 m2
'lik tam taşınmazın (Arsa bedeli: 1.824.992,50-TL, 10 adet toplam yapı bedeli: 641.314,18-TL)
muhammen bedeli 2.466.306,68-TL (İkimilyon, dörtyüzaltmışaltıbin, üçyüzaltı TL altmışsekiz
krş.) KDV hariçdir.
4 - İhale ile satılacak olan Fatih Mahallesi 7946 ada 1 nolu parselde kayıtlı 4.294,10 m2
'lik tam taşınmazın (arsa ve 10 adet yapı) geçici teminat bedeli 74.000,00 TL (Yetmişdörtbin TL)
olup, geçici teminat ihale saatinden önce yatırılacaktır.
5 - İhaleye ilişkin Şartname bedeli 250,00 TL (İkiyüzelli TL) olup, şartname Belediyemiz
Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinde her gün mesai saatleri içerisinde ihale
gününe kadar bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların şartname ve
eklerini Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın almaları zorunludur.
6 - İhale konusu arsaya ilişkin detaylı bilgiyi ihale tarihine kadar hafta içi mesai saatleri
içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilecektir.
7 - İhaleye katılacak olan Gerçek/Tüzel kişilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye
katılabilmeleri için son başvuru tarihi 30 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE günü saat 13:00'a kadar
olup, başvurular Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisinden
yapılacaktır. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
8 - İstekli gerçek kişi ise:
• 2016 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi,
• Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı,
• İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi,
• Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü,
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat
Mektubu,
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,
• Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı
oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve
Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
İstekli tüzel kişilik ise:
• Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin
odaya kayıtlı olduğu gösterir belge,
• İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna
ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri,
• Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü,
• İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
• Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,
• Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat
Mektubu,
• Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali
Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,
9 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlgililere ilanen duyurulur.
5726/1-1
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Milli Eğitim Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı

BAYRAMPAŞA İLÇE MİLLİ
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İl/İlçe

İSTANBUL / BAYRAMPAŞA

Tel-Faks

0 (212) 565 95 60

E-Mail

bayrampasa34@.meb.gov.tr

İSMAT PAŞA MAH. TUNA
Adresi

CAD. NO: 9 BAYRAMPAŞA/
İSTANBUL

Posta Kodu

34040

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

YENİGÜN MAH. 10. SOKAK NO: 30/11

Adresi

BAĞCILAR/İSTANBUL

T.C. Kimlik No.

18764337324

Vergi Kimlik/

YOK

Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların

SAİM BOZYEL

Ay

YOK
YOK
( )

Yıl

(1)

7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
c-2886 DİK

a-4734
KİK

( )

b-4735
KİSK

( )

(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.
5794/1-1

Sayfa : 38
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Milli Savunma Bakanlığından:

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.
5817/1/1-1

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 39

Milli Savunma Bakanlığından:

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.
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Milli Savunma Bakanlığından:

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.
5817/3/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

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

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
5807/1-1
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI

Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Medeniyeti Yayma ve Geliştirme Vakfı.
VAKFEDENLER: Halil İbrahim SOYDAŞ, Mükremin KARAAĞAÇ, Erdoğan ŞAHİN,
Mahmut TOKGÖZ, Hüseyin CİNGİL, Mahmut SARIMERMER, Ramazan AKKOYUN..
VAKFIN İKAMETGÂHI: KAYSERİ.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:
Kayseri 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 19/04/2016 tarihinde tavzih edilen 19/05/2016 tarihinde
kesinleşen 16/02/2016 tarihli ve E:2014/333, K:2016/51 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Türkiye’nin ilmi, kültürel, sosyal ve ekonomik gelişmesine yardımcı
olmak, bilgi ve aydın gençlerin yetişmesine maddeten ve manen katkıda bulunmak. Eğitim,
öğretim, sağlık, sosyal, kültür ve dini alanlarda yasaların öngördüğü ölçülerde faaliyet yürütmek,
tesisler kurmak, kurulmuş olanları desteklemek ve senette belirtilen diğer amaçları
gerçekleştirmektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi, İbrahimhanyeri
Mevkii, 5228 ada, 2 parsel sayılı 48.915,95 m2 yüzölçümlü, “arsa” vasıflı gayrimenkulün, 72/15696
arsa paylı, asma katlı, atölye nitelikli, C1 zemin kat, 3 nolu bağımsız bölüm ve 5.000,00 TL Nakit.
YÖNETİM KURULU: Erdoğan ŞAHİN, Hüseyin CİNGİL, Mahmut TOKGÖZ, Mükremin
KARAAĞAÇ, Ramazan AKKOYUN.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Tasfiyeden arta
kalan malvarlığı Kayseri İlahiyat Vakfına devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5791/1-1

—————
VAKFIN ADI: Vakıf 19 Çorumlular Vakfı.
VAKFEDENLER: Alper Bilan, Necdet Portakal, Salih Şerbetçi.
VAKFIN İKAMETGAHI: ANKARA
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:
Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21/04/2016 tarihli ve E:2015/586, K:2016/221 sayılı kararı
VAKFIN AMACI: Yurt içinde ve yurt dışında sosyal, kültürel, ekonomik, sağlık, teknik,
bilgisel, bilimsel ve eğitim, öğretim faaliyetlerinde bulunarak Çorum iline ve Çorumlulara yönelik
olarak dayanışma ve yardımlaşmayı sağlayıp, kalkınmayı hızlandırmak, bu amaçlara yönelik
olarak çalışma yapmak ve faaliyetlerde bulunmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 55.000-TL (Ellibeşbin) nakit
YÖNETİM KURULU: Alper Bilan, Necdet Portakal, Salih Şerbetçi.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve haklar Mehmetçik Vakfına devredilecektir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
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Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: İbrahim Halil Küçük Eğitim Vakfı.
VAKFEDENLER: İbrahim Halil Küçük, Selahattin Küçük, Mehmet Seyfettin Küçük,
Ahmet Küçük, Emin Küçük.
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU:
Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 23.05.2016 tarihinde kesinleşen 31.03.2016 tarihli ve
E:2015/405 K:2016/131 sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Memleketimizin ilmi, içtimai, iktisadi ve bilimsel kalkınmasına
katkıda bulunmak, bu vazifeleri deruhte edecek, milli ve mukaddes değerlerine bağlı, tüm
insanlığa hizmeti şiar edinen bir neslin yetişmesi doğrultusunda hizmet vermektir.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000 TL (AltmışbinTürkLirası) nakit.
YÖNETİM KURULU: İbrahim Halil Küçük, Selahattin Küçük, Mehmet Seyfettin Küçük,
Ahmet Küçük, Emin Küçük.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Konusuna en
yakın olan bir başka vakıf ya da kamu kurumuna devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.

5793/1-1

—— • ——
Melikşah Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÜNİVERSİTEMİZE ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre devamlı statüde öğretim üyesi
alınacaktır.
Adayların 16.06.2016 - 30.06.2016 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire
Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
Profesör kadrosuna başvuran adayların, yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak
dilekçelerinde belirtmeleri gerekir.
Fakülte

Bölüm

Unvan

Adet

Elektrik Elektronik Mühendisliği (İng.)

Prof. Dr.

1

Hukuk Fakültesi

Medeni Usul İcra-İflas Hukuku

Prof. Dr.

1

Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku

Prof. Dr.

1

Mühendislik
Mimarlık Fakültesi

Açıklama

Ayrıntılı bilgi http://www.meliksah.edu.tr web sayfasında mevcuttur.
İlan olunur.

5788/1-1

Sayfa : 46

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 47

Sayfa : 48

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 49

Sayfa : 50

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 51

Sayfa : 52

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 53

Sayfa : 54

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 55

Sayfa : 56

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
76.03.04
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016 - 1338
KARS
Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Gedikli Köyü, tapunun 661 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli Gedikli Şehitliğin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma
alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.07.2005 gün ve 164 sayılı karar Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1602 sayılı
raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi
Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Gedikli Köy, tapunun 661 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli Gedikli Şehitliğin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma
alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu tescilli şehitliğin
tescil edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli
Gedikli Şehitliğinin bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Gedikli Köyü, tapunun 661 parsel
numarasında kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin
konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu tescilli şehitliğin, koruma alanının ekte
bulunan koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak
belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını
kapsayan 660 sayılı ilke gereğince I.Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli şehitlik ve koruma
alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale( Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde
Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
76.01.03
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016 - 1335
KARS
Iğdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi, tapunun 125 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli Ortaköy Hamamı sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma
alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2005 gün ve 220 sayılı karar Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1605 sayılı
raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi
Iğdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi, tapunun 125 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli Ortaköy Hamamı sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma
alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Söz konusu tescilli hamamın
tescil edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli
Ortaköy Hamamının bulunduğu Iğdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi, tapunun 125 parsel
numarasında kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin
konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu tescilli hamamın koruma alanının ekte
bulunan koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak
belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını
kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince II. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli hamam ve
koruma alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.)
öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
76.03.20
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016 - 1342
KARS
Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 783 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli Osmanlı Kışlasının sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma
alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2006 gün ve 425 sayılı karar Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1600 sayılı
raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 783 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli Osmanlı Kışlasının sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma
alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Söz konusu tescilli kışlanın tescil
edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde
kışlanın bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Osmanlı
Kışlasının bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 783 parsel numarasında
kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına,
düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu kışlanın, koruma alanının ekte bulunan koordinatlı
kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,
Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı
gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescil kışla ve koruma alanında herhangi bir fiziki
ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Sayfa : 61
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Sayfa : 62
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16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
76.00.24
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016 - 1349
KARS
Iğdır İli, Merkez İlçesi, Oba Köyü, tapunun 121 Ada,10 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli şehitliğin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma alanının
belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun 24.11.2005 gün ve 219 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1606 sayılı raporu okundu. Konu ile
ilgili bilgi ve belgeler incelendi
Iğdır İli, Merkez İlçesi, Oba Köyü, tapunun 121 Ada,10 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli şehitliğin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma alanının
belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; söz konusu tescilli şehitliğin tescil
edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde
şehitliğin bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Oba Köyü
Şehitliğinin bulunduğu Iğdır İli, Merkez İlçesi, Oba Köyü, tapunun 121 ada,10 parsel
numarasında kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin
konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu şehitliğin, koruma alanının ekte bulunan
koordinatlı kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun
olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke
kararı gereğince I.Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli şehitlik ve koruma alanında herhangi
bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin
alınmasına;
Karar verildi.
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Sayfa : 64
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
76.03.23
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016 - 99
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016 - 1343
KARS
Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 18 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli Üçertepe Kalesinin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma
alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 02.11.2006 gün ve 425 sayılı karar Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 05.05.2016 gün ve 1596 sayılı
raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi
Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 18 Parselde bulunan, mülkiyeti Özel
Mülkiyete ait olan tescilli Üçertepe Kalesinin sayısallaştırılması, koruma grubunun, koruma
alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Söz konusu tescilli kalenin tescil
edildiği tarihte bulunduğu alanda kadastro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde
tescilli kalenin bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Üçertepe
Kalesinin bulunduğu Iğdır İli, Tuzluca İlçesi, Üçkaya Köyü, tapunun 18 parsel numarasında
kayıtlı taşınmaza “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin konulmasına,
düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu tescilli kalenin, koruma alanının ekte bulunan koordinatlı
kadastral haritada belirlenen şekliyle kendi parsel sınırı olarak belirlenmesinin uygun olduğuna,
Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı
gereğince I.Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli kale ve koruma alanında herhangi bir fiziki
ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
75.04.02
Toplantı Tarihi ve No : 17.05.2016-99
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 17.05.2016-1326
KARS
Ardahan İli, Hanak İlçesi, Çayağzı Köyü, 105 ada, 96 parsel numarasına kayıtlı, mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait Çayağzı Köyü, Kırnav Kalesinin koruma grubunun belirlemesi, kalenin
bulunduğu I. Derece Arkeolojik Sit Alanının sayısallaştırması ve tescil fişinin düzenlenmesine
ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.1990 tarih ve 213
sayılı kararı, 09.05.1990 tarih ve 230 sayılı kararı, 08.06.2001 tarih ve 1133 sayılı kararı,
28.08.2001 tarih ve 1161 sayılı kararı, 25.09.2009 tarih ve 1440 sayılı kararı, Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.05.2016 tarih ve 1700 sayılı
raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Ardahan İli, Hanak İlçesi, Çayağzı Köyü, 105 ada, 96 parsel numarasına kayıtlı, mülkiyeti
Maliye Hazinesine ait Çayağzı Köyü, Kırnav Kalesinin koruma grubunun belirlemesi, kalenin
bulunduğu I. Derece Arkeolojik Sit Alanının sayısallaştırması ve tescil fişinin düzenlenmesine
ilişkin; söz konusu tescilli Kırnav Kalesinin tescil edildiği tarihte I. Derece Arkeolojik Sit
Alanının bulunduğu alanda kadatsro çalışması yapılmamış olduğu ve sonraki tarihlerde kalenin
bulunduğu alanda kadastro çalışması yapıldığı anlaşıldığından, tescilli Kırnav Kalesinin
bulunduğu, Ardahan İli, Hanak İlçesi, Çayağzı Köyü, tapunun 105 ada, 96 parsel numarasına “I.
Derece Arkeolojik Sit Alanı” şerhinin konulmasına, düzenlenen tescil fişinin uygun olduğuna,
Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı
gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli kalede ve önceki kararda belirtilen koruma
alanında herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde
Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
36.02.07
Toplantı Tarihi ve No : 20.04.2016-97
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 20.04.2016-1292
KARS
Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk köyü, tapunun 801 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti
Kuyucuk Köy Tüzel Kişiliğine ait Kuyucuk Köyü Camii’nin, koruma alanının, yapı grubunun
belirlenmesine ve Tescil fişinin düzenlenmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 03/12/2004 tarih ve 44 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 gün ve 1334 sayılı raporu ve ekleri okundu.
Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk köyü, tapunun 801 parsel numarasında kayıtlı mülkiyeti
Kuyucuk Köy Tüzel Kişiliğine ait Kuyucuk Köyü Camii’nin, koruma alanının, yapı grubunun
belirlenmesine ve Tescil fişinin düzenlenmesine ilişkin; Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk Köyü,
tapunun 801 parsel numarasında kayıtlı Kuyucuk Köyü Camii’nin, düzenlenen tescil fişinin ve
söz konusu taşınmazın koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritadaki sınırlarıyla
uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660
sayılı ilke kararı gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli parsel ve koruma alanı
içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.)
öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
36.00.136
Toplantı Tarihi ve No : 21.04.2016 -98
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 21.04.2016 - 1302
KARS
Kars İli, Merkez İlçesi, Sukapı Mahallesi, 39 ada, 3 parselde bulunan, mülkiyeti Muarif
dairesine ait olan Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.1993
gün ve 600 sayılı kararı ile sehven 39 ada, 1 parsel olarak tescil edilen kilisenin, koruma alanı ile
koruma grubunun belirlenmesi, tescil fişinin düzenlenmesi ve ada-parsel bilgilerinin
düzeltilmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
17.12.1993 gün ve 600 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
Uzmanlarının 13.04.2016 gün ve 1333 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler
incelendi.
Kars İli, Merkez İlçesi, Sukapı Mahallesi, 39 ada, 3 parselde bulunan, mülkiyeti Muarif
dairesine ait olan Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.12.1993
gün ve 600 sayılı kararı ile sehven 39 ada, 1 parsel olarak tescil edilen kilisenin, koruma alanı ile
koruma grubunun belirlenmesi, tescil fişinin düzenlenmesi ve ada-parsel bilgilerinin
düzeltilmesine ilişkin; “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” şerhinin 39 ada, 1 parsel
üzerinden kaldırılarak 39 ada, 3 parsel üzerine konulmasına, düzenlenen tescil fişinin ve söz
konusu tescilli kilisenin koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritadaki sınırlarıyla
belirlenmesinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını
kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince I. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli parsel ve
koruma alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit,
İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
36.02.06
Toplantı Tarihi ve No : 20.04.2016-97
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 20.04.2016-1291
KARS
Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk köyü, tapunun 800 parsel numarasında yer alan
mülkiyeti Kuyucuk Köy Tüzel Kişiliğine ait Kuyucuk Köyü İlköğretim Okulunun, koruma
alanının, yapı grubunun belirlemesine ve Tescil fişinin düzenlenmesine ilişkin; Erzurum Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 03/12/2004 tarih ve 44 sayılı kararı, Kars Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.04.2016 gün ve 1336 sayılı
raporu ve ekleri okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi.
Kars İli, Arpaçay İlçesi, Kuyucuk köyü, tapunun 800 parsel numarasında yer alan
mülkiyeti Kuyucuk Köy Tüzel Kişiliğine ait Kuyucuk Köyü İlköğretim Okulunun, koruma
alanının, yapı grubunun belirlenmesine ve Tescil fişinin düzenlenmesine ilişkin; Kars İli, Arpaçay
İlçesi, Kuyucuk Köyü, tapunun 800 parsel numarasında kayıtlı Kuyucuk Köyü İlköğretim Okul
Binasının, düzenlenen tescil fişinin ve söz konusu taşınmazın koruma alanının ekte bulunan
koordinatlı kadastral haritadaki sınırlarıyla uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının
Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince II. Grup yapı
olarak belirlenmesine, tescilli parsel ve koruma alanı içerisinde yapılacak herhangi bir fiziki ve
inşai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, İfraz vb.) öncesinde Kurulumuzdan izin alınmasına;
Karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
NEVŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Dosya No
: 51.02.0.284
Toplantı Tarihi
: 14-15/04/2016-145
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 14/04/2016-2083
NEVŞEHİR
Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Köyü, 328 parselde yer alan taşınmazın tescil edilmesine
ilişkin, Niğde Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün 16.12.2015 tarih ve 3308 sayılı yazısı
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Niğde İli, Bor İlçesi, Çukurkuyu Köyü, 328 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı
yasanın 6. ve 7. maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
gösterdiği anlaşıldığından II. grup sivil yapı olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161
Karar Tarihi ve No
: 31.05.2016 - 2076

TOPLANTI YERİ
ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Örenli Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Örenli (Gıseyır)
Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün
05.05.2016/86995 sayılı yazısı ve eki Doç. Dr. Bahattin ÇELİK’in Şanlıurfa ili, Merkez Neolitik
Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu
okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Örenli Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Örenli (Gıseyır)
Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde
(üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Örenli (Gıseyır) Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 31.05.2016 - 2067
ŞANLIURFA
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Uzunkuyu Köyü sınırları dâhilinde bulunan Kaya Mezarları ve
Sarnıçların korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Yasa
kapsamında tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
19.04.2016/1042 sayılı yazısı ve eki Adıyaman Müze Müdürlüğü Uzmanlarının raporu,
Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000
ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Besni ilçesi, Uzunkuyu Köyü sınırları dâhilinde bulunan Uzunkuyu
Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde,
üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince, II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Uzunkuyu Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 31.05.2016 - 2074
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Güvenli Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Güvenli
(Davudi) Höyüğü’nün, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863
sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 05.05.2016/86995 sayılı yazısı ve eki Doç. Dr. Bahattin ÇELİK’in Şanlıurfa ili,
Merkez Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının
27.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Güvenli Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Güvenli
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeniyle ekli 1/2000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği şekilde
(üzerinde günümüz yerleşimi bulunduğundan, yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince) II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Güvenli (Davudi) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir. .
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz. Sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 31.05.2016 - 2073
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı (Zakzuk) Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan
Kargalı (Zakzuk) Yerleşimi’nin, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden
2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün 05.05.2016/86995 sayılı yazısı ve eki Doç. Dr. Bahattin ÇELİK’in Şanlıurfa ili,
Merkez Neolitik Çağ ve Öncesi Yüzey Araştırması raporu, Müdürlüğümüz uzmanlarının
27.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit sınırları haritası, tescil fişi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Kargalı (Zakzuk) Mahallesinde bulunan, Kargalı (Zakzuk)
Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
gösterdiğinden ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterilen alanın I. Derece Arkeolojik
Sit Alanı olarak tescil edilmesine,
Kargalı (Zakzuk) Yerleşmesi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 02.06.2016 - 2100
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Ortanca Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescilli Ortanca (Gırbelik) Höyüğü’nün, TUES çalışmaları kapsamında sit sınırlarının
sayısallaştırılması, derecesinin değiştirilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine
yönelik Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu Şanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.06.2006/75 sayılı tescil kararı okundu. Konunun
dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Ortanca Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescilli Ortanca (Gırbelik) Höyüğü’nün üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan,
yaşamın devamlılığı ilkesi gereğince derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak
değiştirilerek tescilinin devamına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile
gösterildiği şekliyle uygun olduğuna;
Ortanca (Gırbelik) Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
8. Alan üzerinde yeni mezar kazılamaz; Sadece mevcut mezarlara defin işlemi yapılabilir.
şeklinde sekiz madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 02.06.2016 - 2103
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülpınar Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak Tescilli Cinhisar Höyüğü’nün TUES çalışmaları kapsamında sit sınırlarının
sayısallaştırılması, derecesinin değiştirilmesi ve koruma kullanma koşullarının belirlenmesine
yönelik Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.05.2008/644 sayılı tescil kararı okundu. Konunun
dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan
değerlendirmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Gülpınar Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit
Alanı olarak tescilli Cinhisar Höyüğü’nün üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın
devamlılığı ilkesi gereğince derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilerek
tescilinin devamına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği
şekliyle uygun olduğuna;
Cinhisar Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 02.06.2016 - 2102
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Çatlı Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescilli Çatlı Küçük Höyüğü’nün TUES çalışmaları kapsamında sit sınırlarının
sayısallaştırılması, derecesinin yeniden düzenlenmesi ve koruma kullanma koşullarının
belirlenmesine yönelik Müdürlüğümüz uzmanlarının 27.05.2016 tarihli raporu, Şanlıurfa Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.05.2008/643 sayılı tescil kararı okundu.
Konunun dosyası, 1/2000 ölçekli sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Çatlı Mahallesi’nde bulunan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı
olarak tescilli Çatlı Küçük Höyüğü’nün üzerinde konut yapıları mevcut olduğundan, yaşamın
devamlılığı ilkesi gereğince derecesinin II. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak değiştirilerek
tescilinin devamına, sit sınırlarının ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği
şekliyle uygun olduğuna;
Küçük Çatlı Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları: Müze
müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alındıktan sonra Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya
gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016 - 162
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 01.06.2016 - 2086
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Gürkuyu Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Gürkuyu
Nekropol Alanı'nın korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı
Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 25.05.2016 tarihli
raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar,
bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Gürkuyu Mahallesi sınırları dâhilinde bulunan Gürkuyu
Nekropol Alanı'nın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği
şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline;
Gürkuyu Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyet yapılamaz. Ağaçlandırmaya gidilemez.
Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 31.05.2016 - 2063
ŞANLIURFA
Adıyaman ili, Merkeze bağlı Ormaniçi Köyü ve Dağkuyucak Köyü sınırları içerisinde yer
alan Kaya Mezarlarının bulunduğu alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli
taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tescil edilmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nün 09.05.2016/1225 sayılı yazısı ve ekleri, Adıyaman İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 16.05.2016/1297 sayılı yazısı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 24.05.2016
tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Adıyaman ili, Merkeze bağlı Ormaniçi Köyü ve Dağkuyucak Köyü sınırları içerisinde yer
alan Nekropol Alanın; 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde
I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,
Ormaniçi Nekropol Alanı I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik
tarımsal faaliyetler devam edebilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine;
Şikayet edilen taş ocağının arama ruhsat sınırlarının I. Derece Arkeolojik Sit Alanının
sınırları ile çakıştığı görüldüğünden, sit alanında taş ocağı açılmasının 2863 sayılı Yasa ve
koruma mevzuatına aykırı olduğunun ilgili kurumlara bildirilmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 31.05.2016 - 2064
ŞANLIURFA
Adıyaman ili, Merkez, Paşamezrası Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak
tescilli Karahöyük Höyüğü’nün üzerinde yer alan 115 numaralı Elektrik direğinin TEİAŞ 13.
Elazığ Bölge Müdürlüğü tarafından yenilenmesine ilişkin Adıyaman İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 06.04.2016/923-06.05.2016/1211 sayılı yazıları ile TEİAŞ Elazığ 13. Bölge
Müdürlüğü’nün 18.05.2016/193032 sayılı yazısı ve ekleri, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 01.06.1990/583 sayılı tescil kararı, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.10.2010/1284 sayılı sit sınırlarının
koordinatlandırılması kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 25.05.2016 tarihli raporu
okundu. TEİAŞ 12. Bölge Müdürlüğü Uzmanlarından Fethi ARSLAN dinlendi. Konunun
dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda;
Adıyaman ili, Merkez, Paşamezrası Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak
tescilli Karahöyük Höyüğü’nün üzerinde yer alan elektrik direğinin TEİAŞ 13. Elazığ Bölge
Müdürlüğü tarafından kesilerek kaldırması sırasında Höyüğe herhangi bir zarar verilmediği
anlaşılmıştır.
Dikilmesi talep edilen yeni direğin:
- Kaldırılan direkten daha yüksek kapasiteli olduğu, höyük zemininde 3 metreden daha
derin kazı yapılması gerekeceği; Uygulama sürecinde sit alanına girecek olan iş makineleri ve
kamyonların yanısıra, beton temel, direk ve nakil hatlarının alan üzerinde oluşturacağı ağır yük
değerlendirildiğinde Höyüğün tahrip olacağı;
- Direğin sit alanı dışında yapılmasının altyapı sisteminin işlerliğini bozmayacağı bu
nedenle talep edilen uygulamanın zorunlu altyapı tesisi olarak değerlendirilemeyeceği
anlaşıldığından;
Tescilli Karahöyük Höyüğü’nün üzerinde yapılmasının uygun olmadığına;
Adıyaman ili, Merkez, Paşamezrası Köyünde bulunan I. derece arkeolojik sit alanı olarak
tescilli Karahöyük Höyüğü’nün koruma ve kullanma koşullarının belirlenmediği tespit edilmiş
olduğundan,
Karahöyük Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik
tarımsal faaliyetler devam edebilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine, alanın I. derece arkeolojik sit alanı olarak
tescillinin devamına karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 31.05.2016 - 161
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 31.05.2016 - 2065
ŞANLIURFA
Adıyaman ili, Merkez ve Besni ilçesinin Börgenek ve Doğankaya köylerinin sınırları
içerisinde, Eski Devlet Yolu güzergâhında Göksu Nehri üzerinde yer alan Eski Göksu Betonarme
Kemer Köprüsü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
olarak tescil edilmesine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi
Başkanlığı’nın 29.04.2016/E.101844 sayılı yazısı ve ekleri, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.05.2016 tarihli raporu, konunun dosyası, tescil fişi,
1/5000 ölçekli koruma alanı haritası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler
sonucunda:
Adıyaman ili, Merkez ve Besni ilçesinin Börgenek ve Doğankaya köylerinin sınırları
içerisinde, Eski Devlet Yolu güzergâhında Göksu Nehri üzerinde yer alan Eski Göksu Betonarme
Kemerli Köprünün;
• Erken Cumhuriyet Dönemi (1935) eseri olduğu, yapının benzerlerinin artık yapılmadığı,
eski ulaşım ağlarının kilit noktalarını oluşturduğu ve bu yörede ender görülen bir köprü olduğu
anlaşıldığından 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak
tesciline, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,
• Anıtsal mimarlık örneği özelliği gösteren taşınmazın I. grup yapı olarak belirlenmesine,
• Ekteki 1/2000 ölçekli haritada koordinatları ile gösterildiği şekilde koruma alanının
belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 02.06.2016 - 2097
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde kaçak kazı yapılan
alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında sit alanı olarak tescilli olup olmadığına ilişkin Bozova
Cumhuriyet Başsavcılığı Hazırlık Bürosu’nun 25.04.2016 tarih ve 2016/400 CBS Soruşturma
Dosyası sayılı yazısı, alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığı özelliği göstermesi nedeniyle Konuksever Düz Yerleşimi olarak tescil edilmesine ilişkin
Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 10.05.2016 tarihli
tespit raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi,
fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde yeralan Konuksever
Düz Yerleşimi’nin 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı
özelliği göstermesi nedeniyle ekli 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği
şekilde I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,
Konuksever Düz Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma
Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. Sınırlı mevsimlik
tarımsal faaliyetler devam edebilir.
5. Taş, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları
açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.
6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde altı madde olarak belirlenmesine,
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Konuksever Mahallesi sınırları içerisinde yeralan Konuksever
Düz Yerleşiminde yapılan kaçak kazı ile Arkeolojik unsurlara zarar verilmiş olduğu tespit
edilmiştir.
2863 sayılı Yasa gereğince Arkeolojik alanlara Kurulumuzdan izin alınmadan hiçbir fiziki
müdahale yapılamayacağından izinsiz uygulamaların/tahribatın durdurulmasına, yapanlar
hakkında (Bozova Cumhuriyet Başsavcılığının 2016/400 soruşturma numaralı dosyası ile yasal
işlem devam ettiğinden) ikinci defa suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığına karar
verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2016 - 162
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 01.06.2016 - 2082
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Balaban Mahallesi sınırları içerisinde sarnıçların bulunduğuna
yönelik 03.05.2016 tarihli şahıs başvurusuna istinaden, alanın 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil
edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü
uzmanlarının 26.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı
haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Balaban Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Balaban
Yerleşiminin korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli
koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde üzerinde mevcut günümüz yerleşiminin
bulunması, sosyal yaşamın devam etmesi ve yaşamın gerekliliği ilkesi gereğince II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,
Balaban Yerleşimi II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 02.06.2016 - 2098
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kargılı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, kaya mezarının
2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesine ilişkin Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün 23.04.2016/847 sayılı yazısı ve eki Müze Müdürlüğü uzmanlarının 26.04.2016
tarihli raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.05.2016 tarihli raporu okundu. Konunun
dosyası, 1/5000 ölçekli öneri koruma alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Bozova ilçesi, Kargılı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Kargılı Kaya
Mezarının 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği
göstermesi nedeni ile ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada koruma alanı sınırları gösterildiği
şekilde tesciline, taşınmazın yapı grubunun II. Grup olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 02.06.2016 - 2099
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Göktepe Mahallesi, Bilekli Yerleşimi (Mezrası) sınırları
içerisinde bulunan, tescilli Bilekli Höyüğü’nün sit alanı sınırlarının, Koruma ve Kullanma
Esaslarının belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.05.2016 tarihli raporu
okundu. Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 11.11.1998/2135 sayılı
kararı, konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve
belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Göktepe Mahallesi, Bilekli Yerleşimi (Mezrası) sınırları
içerisinde bulunan, tescilli Bilekli Höyüğü’nün ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları
gösterildiği şekilde höyük üzerinde konut yapılarının mevcut olması, yaşamın devamlılığı ilkesi
gereğince I. derece arkeolojik sit alanı olan sit derecesinin değiştirilerek II. derece arkeolojik sit
alanı olarak tescilinin devamına,
Bilekli Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.
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Kültür ve Turizm Bakanlığından:
ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 02.06.2016 - 163
TOPLANTI YERİ
Karar Tarihi ve No
: 02.06.2016 -2104
ŞANLIURFA
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yoğunca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Yoğunca
Höyüğü’nün 2863 sayılı Yasa kapsamında tescil edilmesi, Koruma ve Kullanma Esaslarının
belirlenmesine ilişkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 26.05.2016 tarihli raporu okundu.
Konunun dosyası, 1/5000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler
incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:
Şanlıurfa ili, Siverek ilçesi, Yoğunca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Yoğunca
Höyüğü’nün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeni ile üzerinde
mevcut günümüz yerleşiminin bulunması, sosyal yaşamın devam etmesi ve yaşamın gerekliliği
ilkesi gereğince ekli 1/5000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekilde II. Derece
Arkeolojik Sit Alanı olarak tesciline,
Yoğunca Höyüğü II. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma Kullanma Koşulları’nın:
1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.
2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.
3. Günümüzde kullanılmakta olan tescilsiz yapıların basit onarımları yürürlükteki ilke
kararı doğrultusunda yapılabilir.
4. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için
müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle yapılmak istenen uygulama
Kurulumuzca değerlendirilir.
5. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler
yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.
6. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların
açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.
7. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir
etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.
şeklinde yedi madde olarak belirlenmesine karar verildi.

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 107

5744/1-1

Sayfa : 108

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 109

Sayfa : 110

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 111

Sayfa : 112

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 113

Sayfa : 114

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 115

Sayfa : 116

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 117

Sayfa : 118

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

RESMÎ GAZETE

Sayfa : 119

Sayfa : 120

RESMÎ GAZETE

16 Haziran 2016 – Sayı : 29744

İÇİNDEKİLER

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1

–– Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında
Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik

6

–– Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Ait Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere
Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik

6

–– Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik

13

–– Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

–– Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14

–– Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15

KURUL KARARI
— Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun 07.06.2016 Tarihli ve 2016/DKYED/289 Sayılı Kararı

16

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

20

c - Çeşitli İlânlar

37

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
Senetlerinin Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr
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