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YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

OTOMATİK OLMAYAN TARTI ALETLERİ YÖNETMELİĞİ

(2014/31/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; otomatik olmayan tartı aletlerinin uyması

gereken temel gerekler ve bu aletlerin piyasaya arzı için gereken uygunluk değerlendirme pro-

sedürleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüm otomatik olmayan tartı aletlerini kapsar. Bu Yö-

netmelik amaçları bakımından, otomatik olmayan tartı aletlerinin kullanımı açısından aşağıdaki

kategorilere ayrılmıştır:

a) Birinci kategori;

1) Ticari işlemler için kütle tespiti,

2) Köprü veya yol geçiş ücreti, tarife, vergi, ceza, ikramiye, tazminat ya da benzer tip

ödemelerin hesaplanması amacıyla kütle tespiti,

3) İlgili mevzuat hükümlerinin uygulanması, mahkeme tutanaklarında verilen bilirkişi

görüşü için kütle tespiti,

4) Tıbbi amaçlı izleme, teşhis ve tedavi maksadıyla hastaların tartılması suretiyle kütle

tespiti,

5) Reçetede yer alan ilaçların eczanede hazırlanması amaçlı kütle tespiti ile tıbbi ve

ilaç laboratuvarlarında yürütülen analizlerde kütle tespiti,

6) Halka açık satış yerlerinde tüketiciye doğrudan satışlar ve hazır ambalajlı ürünler

için fiyat tespiti.

b) İkinci kategori; (a) bendinde sayılanların dışında kalan tüm işlemler için kütle tes-

piti.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Ka-

nunu ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve

Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AB uyum mevzuatı: Ürünlerin pazarlanmasına ilişkin koşulları uyumlaştıran Avrupa

Birliği mevzuatını,

b) Akreditasyon: 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-

rürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeli-

ğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekliyle akreditasyonu,

c) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

ç) CE işareti: İmalatçı tarafından iliştirilen ve tartı aletinin “CE” işaretinin konulmasını

öngören teknik mevzuatın ilgili kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,

d) Dağıtıcı: Bir tartı aletini piyasada bulunduran, tedarik zincirinde yer alan imalatçı

veya ithalatçı dışındaki bir gerçek veya tüzel kişiyi,

e) Geri çağırma: Nihai kullanıcıya sunulmuş olan bir tartı aletinin iade edilmesini sağ-

lamayı amaçlayan tüm tedbirleri,

f) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,

g) İmalatçı: Bir tartı aletini imal eden veya tasarlanmış veya imal edilmiş bir tartı aletine

sahip olan ve söz konusu tartı aletini kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan gerçek

veya tüzel kişiyi,

ğ) İthalatçı: Bir tartı aletini yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yer-

leşik gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

ı) Otomatik olmayan tartı aleti: Bu fıkranın (n) bendi hariç olmak üzere bu Yönetmelikte

“tartı aleti” olarak anılan; yükün yük taşıyıcısı üzerine konulması, kaldırılması ve tartım sonu-

cunun alınması gibi tartım işlemleri süresince bir kullanıcının müdahalesine ihtiyaç duyulan

tartı aletini,

i) Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygu-

lamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,

j) Uyumlaştırılmış ulusal standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran

ve Türk Standardları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilen standart,

k) Piyasada bulundurma: Bir tartı aletinin ticari bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılı-

ğında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,

l) Piyasaya arz: Bir tartı aletinin piyasada ilk defa bulundurulmasını,

m) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki bir tartı aletinin, piyasada bulundurulmasını

önlemeyi amaçlayan her türlü tedbiri,
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n) Tartı aleti: Bir cismin kütlesini o cismin maruz kaldığı yer çekimi hareketini kulla-

narak ölçmeye yarayan ölçü aletini ifade eder. Bir tartı aleti, kütle ile ilgili diğer büyüklükleri,

miktarları, parametre veya özellikleri tespit etmek için de kullanılabilir,

o) Teknik şartname: Bir tartı aletinin karşılaması gereken teknik gereklilikleri ortaya

koyan belgeyi,

ö) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

p) Uygunluk değerlendirmesi: Bir tartı aletine ilişkin olarak bu Yönetmelikte yer alan

temel gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini gösteren süreci,

r) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene da-

hil olmak üzere, uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini gerçekleştiren kuruluşu,

s) Yetkili temsilci: İmalatçı adına belirli görevleri yerine getirmek üzere kendisinden

yazılı vekâlet alan Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Piyasada Bulundurma ve Hizmete Sunma, Temel Gereklilikler,

Tartı Aletlerinin Serbest Dolaşımı

Piyasada bulundurma ve hizmete sunma

MADDE 5 – (1) Bakanlık, sadece bu Yönetmeliğin gereklerini karşılayan tartı aletle-

rinin piyasada bulundurulmasını sağlayacak şekilde gerekli tüm tedbirleri alır.

(2) Bakanlık, tartı aletlerinin, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamadıkları sürece,

2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen uygulamalara yönelik olarak hizmete

sunulmaması için gerekli tüm tedbirleri alır.

(3) Bakanlık, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen uygulamalara

yönelik olarak hizmete sunulan tartı aletlerinin, bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılamaya

devam etmesini temin etmek için gerekli tüm tedbirleri alır.

Temel gereklilikler

MADDE 6 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılan veya kullanılması amaçlanan tartı aletleri, EK -I’de belirtilen temel gereklilikleri

karşılamak zorundadır.

(2) Tartı aletlerinin, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulama-

larda kullanılmayan veya kullanılması amaçlanmayan cihazları içermesi veya bu cihazlara

bağlı olması durumlarında, bu gibi cihazlar belirtilen temel gerekliliklere tabi olmaz.
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Tartı aletlerinin serbest dolaşımı

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılayan tartı aletlerinin piyasada

bulundurulması ve/veya 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalara

yönelik hizmete sunulması engellenemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri

İmalatçıların yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uy-

gulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletlerini piyasaya arz ederken, bu aletlerin  EK-I'de

belirtilen temel gerekliliklere uygun olarak tasarlandığını ve imal edildiğini temin ederler.

(2) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan tartı aletleri için EK-II'de yer alan teknik belgeleri hazırlar ve 15 inci

maddede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirir veya gerçekleşti-

rilmesini sağlarlar.

(3) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması

amaçlanan bir tartı aletinin, teknik gerekliliklere uygunluğunun ilgili uygunluk değerlendirme

prosedürü ile kanıtlanması durumunda, imalatçılar bir AB uygunluk beyanı hazırlar ve tartı

aletine CE işareti ile ek metroloji işaretlerini iliştirirler.

(4) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan tartı aletleri için teknik belgeleri ve AB uygunluk beyanını, ilgili tartı

aletinin piyasaya arzından itibaren on yıl boyunca saklarlar.

(5) İmalatçılar, seri üretimde bu Yönetmeliğe uygunluğun sağlanması için gerekli pro-

sedürlerin yürürlükte olduğunu temin ederler. Tartı aletinin tasarımında veya özelliklerinde ve

tartı aletinin uygunluğunun dayanağı olarak kabul edilen uyumlaştırılmış Avrupa standartları

veya diğer teknik şartnamelerde meydana gelen değişiklikler, gerektiği ölçüde dikkate alınır.

(6) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması

amaçlanan bir tartı aletinin oluşturduğu risk açısından uygun görüldüğünde, imalatçılar, piya-

sada bulundurulan tartı aletlerinin numune testini gerçekleştirirler. Bu bağlamda gerekli ince-

lemeleri yapar ve gerekli olan durumlarda; yapılan şikayetlerin, uygunsuz tartı aletlerinin ve

geri çağrılan tartı aletlerinin kaydını tutar ve dağıtıcıları bu konularda bilgilendirirler.

(7) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri tartı aletlerinin tespit edilmelerini sağlayacak tip,

parti veya seri numarası veya diğer unsurlarını EK-III'te belirtildiği şekilde taşıdığını garanti

ederler.
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(8) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan tartı aletlerine, EK-III’ün 1 inci maddesinde öngörülen işaretleri iliş-

tirirler.

(9) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanmayan tartı aletlerine, EK-III’ün 2 nci maddesinde öngörülen işaretleri

iliştirirler.

(10) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması

amaçlanan bir tartı aletinin, bu uygulamalarda kullanılmayan veya kullanılması amaçlanmayan

cihazları içermesi veya bu cihazlara bağlı olması durumlarında, imalatçılar bu cihazların her

birine 20 nci maddede ve EK-III’ün 3 üncü maddesinde öngörülen kısıtlı kullanım sembolünü

iliştirirler.

(11) İmalatçılar, tartı aletinin üzerinde isimlerini, kayıtlı ticari adlarını veya tescilli mar-

kalarını ve kendileriyle iletişim kurulabilecek posta adreslerini belirtirler. Adres, imalatçıya

ulaşılabilecek tek bir yeri belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca

anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılır.

(12) İmalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin beraberinde, Türkçe olarak hazırlanmış bilgi ve tali-

matlara da yer vermekle yükümlüdürler. Bu gibi talimatlar ve bilgiler ile ürünler üzerindeki

tüm etiketler açık ve anlaşılır olur.

(13) Piyasaya arz edilen tartı aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya

bilmesinin gerektiği durumlarda imalatçılar, söz konusu tartı aletinin uygun hale getirilmesi,

gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirleri

derhal alırlar. Buna ek olarak, söz konusu tartı aletinin risk teşkil ettiği durumlarda imalatçılar,

özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta

Bakanlığı ve tartı aletini piyasada bulundurdukları Üye Devletlerin yetkili otoritelerini derhal

bilgilendirirler.

(14) İmalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, söz konusu tartı aletinin bu

Yönetmeliğe uygunluğunun tespit edilebilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri, Türkçe veya

Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sunarlar. İmalat-

çılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasaya arz ettikleri tartı aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan

kaldırmak için gerçekleştirilen herhangi bir eylem konusunda Bakanlık ile işbirliği yaparlar.

Yetkili temsilciler

MADDE 9 – (1) Bir imalatçı, yazılı şekilde yetkili bir temsilci atayabilir.

(2) 8 inci maddenin birinci fıkrasında öngörülen yükümlülükler ve ikinci ve üçüncü

fıkralarında belirtilen teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin yetkileri ara-

sında yer almaz.
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(3) Yetkili temsilci, imalatçıdan aldığı yetki çerçevesinde belirtilen görevleri yerine ge-

tirir. Bu yetkiler, yetkili temsilcinin her durumda aşağıda belirtilenleri yerine getirmesini ge-

rektirir:

a) AB uygunluk beyanının ve teknik belgelerin, tartı aletinin piyasaya arz edilmesinden

itibaren on yıl süreyle, istenildiğinde Bakanlığa sunulmak üzere saklanması,

b) Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, bir tartı aletinin uygunluğunun tespit edile-

bilmesi için gerekli tüm bilgi ve belgelerin sunulması,

c) Bakanlığın talebi üzerine, yetkili temsilcinin yetkileri dahilindeki tartı aletlerinin teş-

kil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen herhangi bir eylem hususunda Bakanlık

ile işbirliği yapılması.

İthalatçıların yükümlülükleri

MADDE 10 – (1) İthalatçılar, yalnızca teknik düzenlemeye uygunluk gösteren tartı

aletlerini piyasaya arz ederler.

(2) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan bir tartı aleti piyasaya arz edilmeden önce, imalatçıların 15 inci mad-

dede belirtilen ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirdiğini garanti ederler.

(3) İthalatçılar ayrıca, imalatçının teknik dosyayı hazırladığını, ilgili tartı aletinin CE

işaretini ve ek metroloji işaretlerini taşıdığını, ürünün beraberinde gerekli belgelerin bulundu-

ğunu ve imalatçının, 8 inci maddenin yedi ila on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri

karşıladığını garanti ederler.

(4) Bir ithalatçı, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin EK-I'de belirtilen temel gerekliliklere uymadığını bil-

diği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, ürün uygun hale getirilmeden söz konusu tartı aletini

piyasaya arz edemez. Buna ek olarak, söz konusu tartı aletinin risk teşkil ettiği durumlarda it-

halatçı; imalatçıyı ve Bakanlığı bu hususta bilgilendirir.

(5) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanmayan bir tartı aletini piyasaya arz etmeden önce, imalatçının 8 inci mad-

denin yedi ila on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri yerine getirdiğini garanti ederler.

(6) İthalatçılar tartı aletinin üzerinde isimlerini, kayıtlı ticari adlarını veya tescilli mar-

kalarını ve kendileriyle iletişim kurulabilecek posta adreslerini belirtirler. Bu durumun amba-

lajın açılmasını gerektirdiği hallerde, bu işaretlere ambalajın üzerinde ve tartı aletinin berabe-

rinde yer alan belgede yer verilebilir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca

anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde yazılır.
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(7) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan bir tartı aletinin beraberinde, Türkçe olarak hazırlanmış bilgi ve tali-

matların yer almasını sağlarlar.

(8) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan ve kendi sorumlulukları altındaki tartı aletlerinin depolanma veya sev-

kiyat koşullarının, bu tartı aletlerinin EK-I'de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu teh-

likeye düşürmediğini garanti ederler.

(9) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılması

amaçlanan bir tartı aletinin oluşturduğu risk açısından uygun görüldüğünde, ithalatçılar, piya-

sada bulundurulan tartı aletlerinin numune testini gerçekleştirir, bu bağlamda gerekli incele-

meleri yapar ve gerekli olan durumlarda, yapılan şikayetlerin, uygunsuz tartı aletlerinin ve geri

çağrılan tartı aletlerinin kaydını tutar ve dağıtıcıları bu konularda bilgilendirirler.

(10) Piyasaya arz ettikleri tartı aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya

bilmesinin gerektiği durumlarda ithalatçılar, söz konusu tartı aletinin uygun hale getirilmesi,

gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbirleri

derhal alırlar. Buna ek olarak, söz konusu tartı aletinin risk teşkil ettiği durumlarda ithalatçılar,

özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta

Bakanlığı derhal bilgilendirirler.

(11) İthalatçılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan tartı aletlerinin AB uygunluk beyanının bir kopyasını, bu tartı aletle-

rinin piyasaya arzından sonraki on yıl boyunca, Bakanlığa sunmak üzere saklar ve teknik dos-

yanın da talep edilmesi halinde, sunulabilmesini sağlarlar.

(12) İthalatçılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, bir tartı aletinin uygunluğunun

kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği diğer

bir dilde yazılı veya elektronik ortamda Bakanlığa sunarlar. İthalatçılar, Bakanlığın talebi üze-

rine, piyasaya arz ettikleri tartı aletlerinin teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için gerçek-

leştirilen herhangi bir eylem konusunda Bakanlıkla işbirliği yaparlar.

Dağıtıcıların yükümlülükleri

MADDE 11 – (1) Dağıtıcılar, tartı aletini piyasada bulundururken, bu Yönetmelik ge-

rekliliklerine uygun hareket ederler.

(2) Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan bir tartı aletini piyasaya arz etmeden önce; söz konusu tartı aletinin

CE işareti ve ek metroloji işaretlerini taşıdığını, beraberinde gerekli dokümanlar ve Türkçe
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veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde hazırlanmış olan talimat ve bilgilerin bulunduğunu;

imalatçının 8 inci maddenin yedi ila on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri ve ithalat-

çının 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen gereklilikleri karşıladığını doğrularlar.

(3) Bir dağıtıcı, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde uygulamalarda kullanıl-

ması amaçlanan bir tartı aletinin EK-I'de belirtilen temel gerekliliklere uymadığını bildiği veya

bilmesinin gerektiği durumlarda, ürün uygun hale getirilmeden söz konusu tartı aletini piyasada

bulunduramaz. Buna ek olarak, ilgili tartı aletinin risk teşkil ettiği durumlarda dağıtıcı, imalat-

çıyı veya ithalatçıyı ve Bakanlığı bu hususta bilgilendirir.

(4) Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanmayan bir tartı aletini piyasada bulundurmadan önce, imalatçının 8 inci

maddenin yedi ila on birinci fıkralarında belirtilen gereklilikleri ve ithalatçının 10 uncu mad-

denin altıncı fıkrasında belirtilen gereklilikleri karşıladığını doğrularlar.

(5) Dağıtıcılar, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan ve kendi sorumlulukları altındaki tartı aletinin depolanma veya sevkiyat

koşullarının bu tartı aletinin EK-I'de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye dü-

şürmediğini garanti ederler.

(6) Piyasada bulundurdukları tartı aletlerinin bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği

veya bilmesinin gerektiği durumlarda dağıtıcılar, söz konusu tartı aletinin uygun hale getiril-

mesi, gerekli olduğunda piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması için gerekli düzeltici tedbir-

lerin alınmasını sağlarlar. Buna ek olarak, söz konusu tartı aletlerinin risk teşkil ettiği durum-

larda dağıtıcılar, özellikle de uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları ve-

rerek, bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirirler.

(7) Dağıtıcılar, Bakanlığın gerekçeli talebine istinaden, bir tartı aletinin uygunluğunun

kanıtlanması için gerekli tüm bilgi ve belgeleri yazılı olarak veya elektronik ortamda Bakanlığa

sunarlar. Dağıtıcılar, Bakanlığın talebi üzerine, piyasada bulundurdukları tartı aletlerinin teşkil

ettiği riskleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen herhangi bir eylem hususunda Bakanlık

ile işbirliği yaparlar.

İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılar ve dağıtıcılar için geçerli olduğu haller

MADDE 12 – (1) Bir ithalatçı veya dağıtıcı, bir tartı aletini kendi adı veya ticari markası

altında piyasaya arz ederse veya halihazırda piyasaya arz edilmiş bir tartı aletini, bu Yönetme-

liğe uygunluğunu etkileyecek bir şekilde değiştirirse, imalatçı olarak kabul edilir ve imalatçı-

ların 8 inci maddede belirtilen yükümlülüklerine tabi olur.
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İktisadi işletmecilerin tanımlanması

MADDE 13 – (1) İktisadi işletmeciler, 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde

sayılan uygulamalarda kullanılması amaçlanan tartı aletleriyle ilgili olarak, talep üzerine Ba-

kanlığa aşağıdaki hususlarda bilgi sunarlar:

a) Kendilerine tartı aleti tedarik etmiş olan iktisadi işletmeciler,

b) Tartı aleti tedarik ettikleri iktisadi işletmeciler.

(2) İktisadi işletmecilerin, kendilerine tartı aleti tedarik edildikten sonraki on yıl bo-

yunca ve kendileri bu tartı aletini tedarik ettikten sonra on yıl boyunca bu maddenin birinci

fıkrasında belirtilen bilgileri sunabilmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tartı Aletlerinin Uygunluğu

Tartı aletlerinin uygunluk varsayımı

MADDE 14 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde referans numaraları yayımlanmış

uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına (veya bunlara karşılık gelen uyumlaştırılmış Türk stan-

dardlarına) veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan tartı aletlerinin, bu standartlar veya

ilgili bölümleri kapsamında EK-I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.

Uygunluk değerlendirmesi prosedürleri

MADDE 15 – (1) Tartı aletlerinin EK-I'de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğu,

imalatçı tarafından seçilen aşağıdaki uygunluk değerlendirme prosedürlerinden biri ile tespit

edilebilir:

a) EK-II’nin 1 inci maddesinde belirtilen Modül B’yi takiben, EK-II’nin 2 nci madde-

sinde belirtilen Modül D veya EK-II’nin 4 üncü maddesinde belirtilen Modül F uygulanır. An-

cak Modül B, elektronik cihaz içermeyen ve yük ölçümünde, yükü dengelemek için yay kul-

lanılmayan tartı aletleri için zorunlu değildir. Modül B'ye başvurulmayan tartı aletleri için,

EK-II’nin 3 üncü maddesinde belirtilen Modül D1 veya EK-II’nin 5 inci maddesinde belirtilen

Modül F1 uygulanır.

b) EK-II’nin 6 ncı maddesinde belirtilen Modül G uygulanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen, uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili belgeler ve

yazışmalar, Türkçe veya 21 inci madde uyarınca onaylanan kuruluş tarafından kabul edilen bir

dilde hazırlanır.

AB uygunluk beyanı

MADDE 16 – (1) AB uygunluk beyanı, EK-I'de belirtilen temel gerekliliklerin yerine

getirildiğini beyan eder.
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(2) AB uygunluk beyanı, EK-IV'te belirtilen model yapıya sahiptir, EK-II'de yer alan

ilgili modüllerde belirtilen unsurları içerir ve başka dillerde düzenlendiği durumlarda, beyana

Türkçe tercümesi de eklenir. Beyan, gerektiği her durumda güncellenir.

(3) Bir tartı aletinin AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye

tabi olduğu durumlarda, bu teknik düzenlemelerin tümüne ilişkin olarak yalnızca bir AB uy-

gunluk beyanı hazırlanır. Beyan metni, bu teknik düzenlemelerin adını, yayım tarihini ve refe-

rans numarasını içerir.

(4) İmalatçı, AB uygunluk beyanını hazırlayarak, tartı aletinin bu Yönetmeliğin gerek-

liliklerine uygun olduğuna ilişkin sorumluluğu üstlenir.

Uygunluk işareti

MADDE 17 – (1) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalarda

kullanılması amaçlanan tartı aletlerinin Yönetmeliğe uygunluğu, tartı aletinin üzerinde 18 inci

maddede belirtildiği şekilde CE işareti ile ek metroloji işaretinin mevcut bulunmasıyla göste-

rilir.

CE işareti ve ek metroloji işaretine ilişkin genel hükümler

MADDE 18 – (1) CE işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu

Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen genel

ilkelere tabidir.

(2) Ek metroloji işareti, bir dikdörtgen içinde büyük 'M' harfi ve işaretin ürün üzerine

iliştirildiği yılın son iki rakamından oluşur. Dikdörtgenin yüksekliği, CE işaretinin yüksekliğine

eşit olmalıdır.

(3) “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen genel ilkeler, gerekli de-

ğişiklikler yapılmak suretiyle ek metroloji işaretine uygulanır.

CE işareti, ek metroloji işareti ve diğer işaretlerin iliştirilmesine ilişkin kural ve

şartlar

MADDE 19 – (1) CE işareti ve ek metroloji işareti, tartı aletine veya tartı aletinin bilgi

levhasına görünür, okunur ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilir.

(2) CE işareti ve ek metroloji işareti, tartı aleti piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.

(3) Ek metroloji işareti, CE işaretinin hemen ardından gelir.

(4) CE işareti ve ek metroloji işaretini, EK-II'de belirtildiği şekilde üretim kontrol aşa-

masına katılmış onaylanmış kuruluşun veya kuruluşların kimlik kayıt numarası takip eder.

(5) Onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası, kuruluşun kendisi tarafından veya

vereceği talimatlar doğrultusunda, imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından iliş-

tirilir.
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(6) CE işareti, ek metroloji işareti ve onaylanmış kuruluşun/kuruluşların kimlik kayıt

numarasının yanında, özel bir riski veya kullanımı belirten başka herhangi bir işaret bulunabi-

lir.

(7) Bakanlık, CE işaretini düzenleyen mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak

için mevcut mekanizmaları kullanır ve söz konusu işaretin uygunsuz kullanımı halinde gerekli

tedbirleri alır.

Kısıtlı kullanım işareti

MADDE 20 – (1) 8 inci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen ve EK-III’ün 3 üncü

maddesinde belirtilen işaret, cihazlara açıkça görülebilir ve silinmeyecek bir şekilde iliştirilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi

Bildirim

MADDE 21 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik uyarınca üçüncü taraf uygunluk değerlen-

dirme işlemlerini yerine getirmek üzere görevlendirilmesi uygun görülen kuruluşları, Ekonomi

Bakanlığı aracılığıyla Komisyon ve diğer Üye Devletlere bildirir.

Görevlendirmeden sorumlu mercii

MADDE 22 – (1) Bakanlık, TÜRKAK tarafından akredite edilen uygunluk değerlen-

dirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi ile 27 nci madde hükümlerine uy-

gunluk da dâhil olmak üzere, onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin gerekli yöntemlerin

oluşturulması ve yürütülmesinden sorumludur.

Onaylanmış kuruluşları görevlendiren Bakanlığa dair esaslar

MADDE 23 – (1) Bakanlık idareci ve personeli, onaylanmış kuruluş adayları ile her-

hangi bir çıkar ilişkisinde bulunamaz.

(2) Bakanlık, faaliyetlerinin bağımsızlık ve tarafsızlığını koruyacak şekilde yapılanmak

ve çalışmak zorundadır.

(3) Bakanlık, bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmasına ilişkin her bir

kararın, yeterlilik incelemesi yapmış olan personelden farklı olan yetkin personelce alınmasını

sağlayacak şekilde yapılanmak zorundadır.

(4) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca yürütülen faaliyetleri ya da ticarî

veya rekabete dayalı danışmanlık hizmetlerini teklif ve temin edemez.

(5) Bakanlık elde ettiği bilgilerin gizliliğini korumak zorundadır.

(6) Bakanlık görevlerini gereğince yerine getirebilmek için emrinde yeterli sayıda yet-

kili personel çalıştırmak zorundadır.
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Onaylanmış kuruluşları görevlendiren Bakanlığın bilgilendirme yükümlülüğü

MADDE 24 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi

ve görevlendirilmesine ve onaylanmış kuruluşların izlenmesine ilişkin yöntemlerin yanı sıra

bu yöntemlerde meydana gelecek her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komis-

yona bildirir.

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler

MADDE 25 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun, onaylanmış kuruluş olarak

görevlendirilmesi için, bu maddenin iki ila on altıncı fıkralarında belirtilen gereklilikleri kar-

şılaması gerekir.

(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve

Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğine uygun şekilde kurulmak ve tüzel kişiliği haiz olmak

zorundadır.

(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirmesi hizmeti sunacağı iş-

letme veya değerlendireceği ürün ile herhangi bir bağı olmayan bağımsız ve üçüncü bir taraf

niteliğindedir. Değerlendirmesini yaptığı tartı aletlerinin tasarımı, imalatı, tedariki, montajı,

kullanımı veya bakımında yer alan işletmeleri temsil eden sanayi, ticaret ve meslek odası,

birliği veya derneği veya mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsız olduğunu ve herhangi

bir çıkar çatışmasının bulunmadığını kanıtlamaları kaydıyla üçüncü taraf kuruluş olarak de-

ğerlendirilebilir.

(4) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk

değerlendirmesi görevlerini icra eden personeli, değerlendirdikleri tartı aletlerinin tasarımcısı,

imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi ya da bu

tarafların temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun faaliyetleri için

gerekli olan ve değerlendirmeye tabi tutulan tartı aletlerinin kullanımını veya bu gibi tartı alet-

lerinin kişisel amaçlarla kullanımını kapsamaz.

(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bu kuruluşun üst kademe yönetimi ve uygunluk

değerlendirmesi görevlerini icra eden personeli, bu tartı aletlerinin tasarım, imalat veya yapım,

pazarlama, kurulum, kullanım veya bakım süreçlerine doğrudan dahil olamaz veya bu süreçlere

dahil olan tarafları temsil edemez. Uygunluk değerlendirme kuruluşu, bildiriminin yapıldığı

faaliyetler ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini layıkıyla yerine getir-

mesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemez.

Bu durum müşavirlik hizmetleri için de geçerlidir.

(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin yürüttüğü

faaliyetlerin, kendi yapmış olduğu uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, nesnel-

liğini veya tarafsızlığını etkilemediğini garanti ederler.
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(7) Uygunluk değerlendirme kuruluşu ve personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetleri

sürecinde görevini, gerekli teknik ve mesleki yeterliliği ile yerine getirir ve varmış olduğu hü-

kümler veya yürüttüğü değerlendirme veya doğrulama faaliyetlerini etkileyebilecek olan ve

özellikle bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin menfaatleri olan kişilerden veya zümrelerden kay-

naklı en başta malî olmak üzere her türlü baskı ve teşvikten bağımsızdır.

(8) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, EK-II ile onaylanmış olduğu ilgili uygunluk de-

ğerlendirme görevlerini, bizzat kendisi veya kendi adına ve kendi sorumluluğu altında başkası

tarafından icra edilmek üzere, yerine getirebilecek yeterliliğe sahiptir.

(9) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, her uygunluk değerlendirme prosedüründe ve

onaylanmış olduğu her tartı aleti türü veya kategorisi için aşağıdaki gerekli unsurları her zaman

hazır bulundurur:

a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirecek yeterli tecrübe ve teknik bilgiye

sahip personel.

b) Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin şeffaflığını ve yeniden üretilebilirliğini sağ-

layacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan bu

prosedürlere ilişkin açıklamalar. Onaylanmış kuruluş olarak yürüttüğü görevler ile diğer faali-

yetleri arasındaki ayrımı sağlayacak uygun politika ve prosedürler.

c) Bir teşebbüsün büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, yapısını, söz konusu tartı

aletinin kullandığı teknolojinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin seri veya kitle üre-

timi niteliğinde olmasını göz önünde bulunduran, faaliyetlerin yerine getirilmesine ilişkin pro-

sedürler.

(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağ-

lantılı teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde gerçekleştirmek için gerekli araçlara ve tüm

ekipman veya tesislere erişim imkanına sahip olmalıdır.

(11) Uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personel;

a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış olduğu tüm uygunluk değerlen-

dirme faaliyetlerini kapsayan eksiksiz teknik ve mesleki eğitime,

b) Yaptıkları değerlendirmelerin gerekliliklerine ilişkin yeterli seviyede bilgiye ve söz

konusu değerlendirmeleri yapabilmeleri için yeterli yetkiye,

c) EK-I'de belirtilen temel gerekliliklere, mevcut uyumlaştırılmış Avrupa standartlarına,

AB uyum mevzuatı ve ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine dair yeterli bilgi birikimine ve bun-

ların idrakine,

ç) Değerlendirmelerin yapıldığını gösteren sertifika, kayıt ve raporları hazırlama bece-

risine,

sahip olmalıdır.
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(12) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, kendisinin, üst kademe yönetiminin ve de-

ğerlendirme görevini yürüten personelinin tarafsızlığını garanti eder.

(13) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, üst kademe yönetiminin ve uygunluk de-

ğerlendirme görevlerini yürütmekle sorumlu personelin ücretleri, gerçekleştirilen değerlendir-

me sayısına veya değerlendirme sonuçlarına bağlı tutulamaz.

(14) Yükümlülük, ulusal mevzuat uyarınca Devlet tarafından üstlenilmedikçe veya uy-

gunluk değerlendirmesinden doğrudan Bakanlık sorumlu değilse, uygunluk değerlendirme ku-

ruluşları mesleki sorumluluk sigortası yaptırırlar.

(15) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, yetkili idari merciler ile ilişkili

olan işler haricinde, bu Yönetmelik kapsamındaki görevlerini yürütürken elde ettiği tüm bilgiler

hakkında mesleki gizliliği sağlar. Bu bilgiler ile ilgili hakları saklıdır.

(16) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetleri ve ilgili

AB uyum mevzuatı kapsamında kurulan onaylanmış kuruluş koordinasyon grubunun faaliyet-

lerine katılır veya uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekle sorumlu personelinin

söz konusu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar ve genel kılavuz olarak, belirtilen bu grubun

çalışmalarının sonucunda alınan idari kararları ve oluşturulan belgeleri uygular.

Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı

MADDE 26 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun, ilgili uyumlaştırılmış Av-

rupa standartlarına veya bu standartların, referansları Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde ya-

yımlanmış kısımlarına uygunluğunu kanıtladığı durumlarda bu kuruluş, 25 inci maddede be-

lirtilen gerekliliklerin mevcut uyumlaştırılmış Avrupa standartları kapsamında yer alması kay-

dıyla, bu gerekliliklere uygun kabul edilir.

Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve yüklenicileri

MADDE 27 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi sürecinde yürüttüğü

belirli görevleri bir yükleniciye yaptırdığı veya bir şube veya temsilciliğini bu işler için kul-

landığı hallerde bunların 25 inci maddede belirtilen gerekleri karşıladığını garanti eder ve bu

durumu Bakanlığa bildirir.

(2) Onaylanmış kuruluş, yüklenici, şube veya temsilcilikleri tarafından yürütülen gö-

revlerin her türlü sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

(3) Faaliyetler, ancak müşteri ile mutabakata varılması halinde bir yüklenici, şube veya

temsilcilik tarafından yürütülebilir.

(4) Onaylanmış kuruluş, her bir yüklenici, şube veya temsilciliğinin niteliklerinin de-

ğerlendirilmesi ile ilgili belgeleri ve bahsi geçen tarafların EK- II’ye göre yürüttüğü görevlere

ilişkin belgeleri gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.
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Onay başvurusu

MADDE 28 – (1) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyen Türkiye’deki

yerleşik kuruluş, bildirim için Bakanlığa başvuruda bulunur.

(2) Başvuruyla birlikte kuruluşun yetkin olduğunu ileri sürdüğü uygunluk değerlendir-

mesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü veya modülleri ile tartı aletlerine ilişkin

belgelerin yanı sıra, söz konusu uygunluk değerlendirme kuruluşunun 25 inci maddede yer

alan gereklilikleri karşıladığını doğrulayan, TÜRKAK tarafından düzenlenmiş akreditasyon

belgesi teslim edilir.

Bildirim prosedürü

MADDE 29 – (1) Bakanlık, Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşları

arasından ancak başvuru yapan ve 25 inci maddede yer alan gereklilikleri karşılayan uygunluk

değerlendirme kuruluşlarını görevlendirebilir.

(2) Bakanlık tarafından Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Üye Devletlere

yapılacak bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak

yapılır.

(3) Bildirim, uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri, uygunluk değerlendirmesi modülü

veya modülleri ve ilgili tartı aletleri veya tartı aletlerine ilişkin tüm ayrıntıların yanı sıra ilgili

kuruluşun yetkinliğini doğrulayan bilgileri içerir.

(4) Komisyona bildirim tarihinden itibaren, akreditasyon belgesi olan onaylanmış ku-

ruluş adayının yeterliliğinin değerlendirilmesinde iki hafta süre içinde Komisyon veya Avrupa

Birliğine üye devletler, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek

bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. Kuruluş, bundan sonra bu Yönetmeliğin amaçları

doğrultusunda onaylanmış kuruluş olarak kabul edilir. Bildirimi yapılan uygunluk değerlen-

dirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesini mütea-

kip, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar. Atama kararı, Bakanlık tarafından

en kısa sürede Resmî Gazete’de yayımlanması için ilgili merciine gönderilir. Onaylanmış ku-

ruluş, ancak atama kararının Resmî Gazete’de yayımlanması ile faaliyetine başlayabilir.

(5) Bakanlık, yaptığı bildirimlerde meydana gelen her türlü değişikliği Ekonomi Ba-

kanlığı aracılığıyla Komisyona ve Üye Devletlere bildirir.

Bildirimde yapılacak değişiklikler

MADDE 30 – (1) Bakanlık, bir onaylanmış kuruluşun 25 inci maddedeki gereklilikleri

artık karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini tespit etmesi veya bu yönde

bilgilendirilmesi halinde, ilgili gerekliliklerin karşılanmaması veya yükümlülüklerin yerine ge-
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tirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak, söz konusu kuruluşun faaliyetlerini uygun şe-

kilde kısıtlar, askıya alır veya statüsünü kaldırır. Bu kararını derhal Ekonomi Bakanlığı aracı-

lığıyla, Komisyona ve diğer Üye Devletlere bildirir.

(2) Faaliyetin kısıtlanması, askıya alınması veya statüsünün kaldırılması durumunda

veya onaylanmış kuruluşun faaliyetlerini durdurması halinde, Bakanlık, söz konusu kuruluşa

ait dosyaların başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya talep edilmesi

halinde Bakanlığa ve piyasa gözetim ve denetim yetkililerine sunulmak üzere hazır bulundu-

rulmasını sağlar.

Onaylanmış kuruluşların yeterliliğinin incelenmesi

MADDE 31 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan

veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri, talebi doğrultusunda Komisyona sunmak

üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

Onaylanmış kuruluşların yükümlülükleri

MADDE 32 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, EK-II’de öngörülen uygunluk değerlendirme

prosedürlerine uygun olarak uygunluk değerlendirmesi faaliyetlerini yürütür.

(2) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri, iktisadi işletmeciler üzerinde gereksiz yük

oluşturmaktan kaçınarak, orantılı bir şekilde yürütülür. Onaylanmış kuruluşlar, faaliyetlerini;

taahhüt ettiği bir işin büyüklüğünü, faaliyet gösterdiği sektörü, organizasyon yapısını, söz ko-

nusu tartı aletinin kullandığı teknolojinin karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin seri veya

kitle üretimi niteliğinde olmasını göz önünde bulundurarak gerçekleştirirler. Ayrıca, ilgili tartı

aletinin bu Yönetmeliğe uygunluğu için gerekli titizliği ve korumayı sağlarlar.

(3) Onaylanmış kuruluş, bir imalatçının EK-I’de veya eşdeğer uyumlaştırılmış Avrupa

standartlarında veya diğer teknik şartnamelerde belirtilen temel gereklilikleri karşılamadığını

tespit ettiğinde, söz konusu imalatçıdan gerekli düzeltici önlemleri almasını talep eder ve dü-

zeltici tedbir alınıncaya kadar imalatçıya belge düzenlemez.

(4) Bir onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesinin verilmesinin ardından uygunluğun iz-

lenmesi sürecinde tartı aletinin ilgili gereklilikleri artık karşılamadığını tespit ederse, söz konusu

tartı aletinin imalatçısından gerekli düzeltici tedbirleri almasını talep eder ve gerekli olması

halinde uygunluk belgesini askıya alır veya geri çeker.

(5) Düzeltici tedbirlerin alınmadığı veya alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediği

takdirde, onaylanmış kuruluş, ilgili belgeleri uygun şekilde kısıtlar, askıya alır veya geri çeker.

Onaylanmış kuruluşların kararlarına itiraz

MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bir itiraz prose-

dürünün bulunmasını sağlar.
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Onaylanmış kuruluşların bilgilendirme yükümlülükleri

MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığı aşağıdaki hususlarda bilgilendirir;

a) Bir belgenin reddi, kısıtlanması, askıya alınması veya geri çekilmesi,

b) Görevlendirme kapsamını veya koşullarını etkileyen herhangi bir durum,

c) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlıktan aldıkları herhangi

bir bilgi talebi,

ç) Talep edildiğinde, onaylanmış oldukları kapsamda gerçekleştirdikleri uygunluk de-

ğerlendirme faaliyetleri ve sınır ötesi faaliyetler ile taşeronluk dahil olmak üzere, gerçekleşti-

rilen diğer faaliyetler.

(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmelik uyarınca aynı tartı aletlerine yönelik uygun-

luk değerlendirmeleri yapan diğer onaylanmış kuruluşlara, uygunluk değerlendirme faaliyet-

lerinin olumsuz sonuçları hakkında ve talep edilmesi halinde uygunluk değerlendirme faali-

yetlerinin olumlu sonuçları hakkında bilgi sunarlar.

Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu

MADDE 35 – (1) Bakanlık, görevlendirdiği onaylanmış kuruluşların sektörel veya sek-

törler arası onaylanmış kuruluşlar grubunun çalışmalarına doğrudan veya belirledikleri tem-

silciler aracılığıyla katılmalarını temin eder.

ALTINCI BÖLÜM

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Tartı Aletlerinin Kontrolü ve Koruma Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi ve tartı aletlerinin kontrolü

MADDE 36 – (1) Bakanlık, tartı aletlerinin piyasa gözetimi ve denetiminde 13/11/2001

tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gö-

zetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliği esas alır.

Ulusal düzeyde risk teşkil eden tartı aletlerinin ele alınmasına ilişkin uygulama

MADDE 37 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında yer alan tartı aletlerinin, kamu

yararı ilkesi açısından risk teşkil ettiğine ilişkin bir gerekçenin olması halinde söz konusu tartı

aletleriyle ilgili, bu Yönetmelikte yer alan ilgili tüm gereklilikleri kapsayacak şekilde bir de-

ğerlendirme yapar. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç doğrultusunda, Bakanlık ile aşağıda be-

lirtildiği şekilde işbirliği yapar:

a) Bakanlık, bu fıkrada belirtilen değerlendirme sırasında değerlendirmeye konu tartı

aletlerinin bu Yönetmelikte yer alan gereklilikleri karşılamadığını tespit etmesi durumunda, il-

gili iktisadi işletmeciden, derhal ilgili tartı aletini bu gerekliliklere uygun hale getirmeye yö-
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nelik, riskin niteliğiyle orantılı tüm düzeltici tedbirlerde bulunmasını, ürünü piyasadan geri

çekmesini veya makul bir zaman içerisinde geri çağırmasını talep eder.

b) Bakanlık, ilgili onaylanmış kuruluşları bu doğrultuda bilgilendirir.

c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen önlemler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve De-

netimine Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

(2) Bakanlık, söz konusu uygunsuzluğun sadece Türkiye ile sınırlı olmadığını düşün-

düğünde, değerlendirme sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almasını istediği tedbirler hak-

kında Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve Avrupa Birliğine üye ülkeleri bilgilendirir.

(3) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm tartı aletlerine ilişkin uygun düzeltici

tedbirin alınmasını sağlar.

(4) Bakanlık, ilgili iktisadi işletmecinin gerekli düzeltici tedbirleri bu maddenin birinci

fıkrasının (a) bendinde belirtilen süre zarfında gerçekleştirmediği durumlarda, ilgili tartı aletinin

ulusal pazarına sunulmasını yasaklamak veya kısıtlamak, tartı aletini piyasadan çekmek veya

geri çağırmak için gerekli tüm geçici önlemleri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla

Komisyonu ve Üye Devletleri derhal bu önlemlerden haberdar eder.

(5) Bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgiler, özellikle uygunsuz tartı aletinin

tespit edilmesi için gerekli veriler, tartı aletinin menşei, iddia edilen uygunsuzluğun ve söz ko-

nusu olan riskin niteliği, alınan ulusal tedbirlerin niteliği ve süresi ve iktisadi işletmeci tarafın-

dan ileri sürülen savunmaları da dahil olmak üzere, tüm mevcut detayları içerir. Bakanlık, özel-

likle, uygunsuzluğun aşağıda belirtilen nedenlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir:

a) Tartı aletinin bu Yönetmelikte ortaya konulan, kamu yararının korunması ilkesinin

çeşitli yönlerine ilişkin gereklilikleri karşılayamaması,

b) 14 üncü maddede belirtilen, uygunluk varsayımı olduğu kabul edilen uyumlaştırılmış

Avrupa standartlarındaki eksiklikler.

(6) Bakanlık, Avrupa Birliği pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından

iletilen bilgiye istinaden, ilgili tartı aletinin uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği

bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca, bildirilen tedbire itiraz ediyorsa

itirazlarını, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

(7) Bakanlık tarafından alınan geçici bir önleme herhangi bir Üye Devlet veya Komis-

yon tarafından bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen bilgilerin alınmasını takip eden üç

ay içerisinde itiraz edilmezse söz konusu önlem haklı kabul edilir.

(8) Bakanlık, söz konusu tartı aletiyle ilgili olarak, tartı aletinin piyasadan çekilmesi

gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeksizin alınmasını sağlar.
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Koruma prosedürü

MADDE 38 – (1) 37 nci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen tedbire

karşı Avrupa Birliği ülkelerinden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan

incelemede söz konusu tedbirin haklı bir gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse Bakanlık ted-

biri yürürlükten kaldırır.

Yönetmeliğe uygun olduğu halde risk teşkil eden tartı aletleri

MADDE 39 – (1) 37 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak değerlendirme ya-

pıldığında, tartı aletinin bu Yönetmeliğe uygun olmasına rağmen, kamu yararını koruma açı-

sından risk teşkil etmesi halinde, Bakanlık, ürün piyasaya arz edilmiş ise, riskin türüne göre,

ürünün piyasadan çekilmesi veya ürünün makul bir süre içerisinde geri çağrılması şeklinde ol-

mak üzere, ürünün artık risk taşımaması için uygun olan tüm tedbirlerin ilgili iktisadi işletme

tarafından alınmasını sağlar.

(2) İktisadi işletmeci, Avrupa Birliği genelinde ve Türkiye piyasasında bulundurduğu

tüm tartı aletlerine ilişkin her türlü düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.

(3) Bakanlık, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen hususlarda Ekonomi

Bakanlığı aracılığı ile derhal Komisyonu ve Üye Devletleri bilgilendirir. Bu bilgiler, özellikle

ilgili tartı aletinin tespit edilmesi için gerekli verileri, tartı aletinin menşeini ve tedarik zincirini,

taşıdığı riskleri ve alınan tedbirlerin niteliği ve süresi dâhil olmak üzere, tüm mevcut detayları

içerir.

Şekli uygunsuzluk

MADDE 40 – (1) 37 nci maddenin uygulanmasına engel olmaksızın, Bakanlık, aşağı-

daki durumlardan birinin söz konusu olması halinde, ilgili iktisadi işletmeciden söz konusu

uygunsuzluğun giderilmesini talep eder:

a) CE işaretinin veya ek metroloji işaretinin “CE” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu mad-

desi veya 19 uncu maddeye aykırı şekilde iliştirilmiş olması,

b) CE işaretinin veya ek metroloji işaretinin iliştirilmemiş olması,

c) 8 inci maddenin yedi ila onuncu fıkralarında öngörülen işaretlerin iliştirilmemiş veya

bu fıkralara aykırı olarak iliştirilmiş olması,

ç) Onaylanmış kuruluşun üretim kontrol aşamasına dahil olduğu durumlarda, ilgili ku-

ruluşun kimlik kayıt numarasının 19 uncu maddeye aykırı şekilde iliştirilmiş veya iliştirilmemiş

olması,

d) AB uygunluk beyanının hazırlanmamış olması,

e) AB uygunluk beyanının doğru şekilde hazırlanmamış olması,

f) Teknik dosyaların bulunmaması veya eksik olması,
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g) 8 inci maddenin on birinci fıkrası veya 10 uncu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen

bilgilerin bulunmaması, yanlış veya eksik olması,

ğ) 8 inci veya 10 uncu maddelerde öngörülen diğer idari gerekliliklerin yerine getiril-

memiş olması.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi durumunda,

Bakanlık, söz konusu tartı aletinin piyasada bulundurulmasını kısıtlamak veya engellemek

veya piyasadan çekilmesi veya geri çağrılmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik, 26/2/2014 tarihli ve 2014/31/AB sayılı Otomatik

Olmayan Tartı Aletleri hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Cezai hükümler

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler

hakkında, 4703 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Öngörülen cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olur.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 43 – (1) 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oto-

matik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul

edilir.

Önceden piyasaya arz edilmiş olan tartı aletleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği kapsamında bulunan ve söz konusu

Yönetmeliğe uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce piyasaya arz edilmiş

olan tartı aletlerinin piyasada bulundurulmasını veya hizmete sunulmasını engellemez. Söz ko-

nusu Yönetmelik (2009/23/AT) kapsamında çıkarılan belgeler, bu Yönetmelik uyarınca geçerli

olur.

Yürürlük

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
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TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 77)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 142)

MADDE 1 – 4/9/2010 tarihli ve 27692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük

Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer

alan “30/1/2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile

İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın

Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” ifadesinden sonra gelmek üzere “, 24/5/2016

tarihli ve 29721 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ti-

caret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yö-

netmelik” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki

şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (o) bendi eklenmiştir.

“g) Menşe İspat Belgeleri: Eşyanın tercihli menşeini gösteren ve 2 nci maddede belir-

tilen mevzuat ile belirlenen şekle uygun olarak düzenlenen EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Ser-

tifikalarını, Form A Belgelerini, İran Menşe İspat Belgelerini, Menşe Belgelerini, D-8 Menşe

İspat Belgelerini ve tercihli olmayan menşeini gösteren Menşe Şahadetnamelerini,”

“o) D-8 Menşe İspat Belgesi: Türkiye ile D-8 üye ülkeleri arasında mevcut bulunan D-8

Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanmak

üzere düzenlenen; muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gös-

teren, gerekli kontroller yapıldıktan sonra Gümrük Müdürlüklerince vize edilmesini müteakip

geçerlilik kazanan menşe ispat belgesini,”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/7/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/9/2010 27692

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 20/12/2014 29211

2- 11/11/2015 29529
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KURUL KARARLARI
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YARGI BÖLÜMÜ

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

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
95 KALEM MUHTELİF MOBİLYA SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, Antalya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

Satınalma Şube Müdürlüğü talebi Antalyaspor Tesisleri ihtiyacı 95 kalem muhtelif mobilya, 
Ofisimiz tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnamelerine ve 
çizimlerine 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, 18.07.2016 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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 
değerlendirilmeyecektir. 

5 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 
olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 
istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6404/1-1 

—— • —— 
DÜZELTME İLANI 

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
29.06.2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme ilanında 10. 

ve 11. sıradaki varlıkların sehven 38336 şeklinde belirtilen ada numaraları 38337 şeklinde 
düzeltilmiş olup ihaleye ilişkin yapılacak işlemlerde tablodaki bilgilerin dikkate alınması 
gerekmektedir. 

 

Sıra İhale Konusu Varlık 

Geçici Teminat 
Tutarı 
(TL) 

İhale Şartnamesi 
Bedeli 
(TL) 

Son Teklif 
Verme Tarih 

ve Saati 

10 
Konya ili, Meram ilçesi, 
Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 
ada 16 parsel (33.221,42 m2) 

20.000.- 200.- 10.08.2016 
14:00 

11 
Konya ili, Meram ilçesi, 
Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 
ada 20 parsel (53.413,73 m2) 

20.000.- 200.- 10.08.2016 
16:00 

 6400/1-1 
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MUHTELİF CİNS VE MİKTAR SARF MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 
Ofisimizce, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ihtiyacı 

muhtelif cins ve miktar sarf malzemesi (KISIM-1: HP marka tonerler; KISIM-2:Canon marka 
tonerler), Kuruluşça istenilen teknik özelliklerine ve marka/modellerine uygun olarak, Ofis’imiz 
tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç 
piyasadan satın alınacaktır. 

 
İHALE ŞARTNAME BEDELİ 

Tüm Kısımlara Katılımlar İçin 140,00.-TL 
KISIM-1 HP marka tonerler 130,00.-TL 
KISIM-2 Canon marka tonerler 130,00.-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, 
şartname 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 özellikleri, marka/modelleri 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, 18/07/2016 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 
Satınalma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 
dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, 
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, Kuruluşça istenilen teknik 
özelliklerine ve 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 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilebileceği gibi, birden fazla kısım için 
veya 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. 

 6344/1-1 
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NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR 
Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğünden: 
Dosya No: MIKHZM-243 
Mersin, İskenderun ve Çevresindeki Limanlardan Merkez ve Bölgelere Nakliye Hizmet 

Alımı İhalesi işi “AÇIK İHALE USULÜ” ile ihale edilecektir. 
İhale Kayıt No : 2016/253176 
1 - İdarenin  
a) Adresi : Söğütözü Mahallesi 2180. Cd. No: 10   06100 

Çankaya/ANKARA  
b) Telefon ve Faks numarası : 0 312 207 27 05 ve 0312 - 286 73 74 
  0 312- 286 90 73 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : ihale@tpao.gov.tr 
2 - İhale konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : İki yıl süre ile; TP adına Mersin, İskenderun ve 

çevresindeki limanlara getirilen çeşitli malzeme ve 
ekipmanın tahminen 24.040 Ton, (900 TIR, 120 
Kamyon) şartname hükümleri çerçevesinde 
elleçlenmesinin yapılarak Ankara Genel Müdürlük, 
Batman, Adıyaman Trakya Bölge Müdürlüklerine ve 
Gölbaşı Tesislerine TIR veya kamyon ile taşınması 
işidir. 

b) Teslim yeri : Ankara, Batman, Adıyaman, Trakya (Lüleburgaz) ve 
Gölbaşı Tesisleri  

c) İşin süresi : Sözleşme tarihinden itibaren iki (2) yıl 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : TÜRKİYE PETROLLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Söğütözü Mah. 2180. Cad. No. 10 Çankaya/ANKARA 
Makine İkmal Daire Başkanlığı 6. Kat Toplantı Salonu  

b) Tarihi ve saati : 28.07.2016 - Saat 14.30 
4 - İhaleye katılmaya ilişkin hususlar:  
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: Belge fotokopi ise, noterden aslına uygunluğu onaylı olacak veya İdarece “Aslı 
görülmüştür” kaydı bulunacaktır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile 
elektronik posta adresi; 

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 
Belgesi; 

1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 
ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir 
makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı 
olduğuna dair belge; 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
2) Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini 

belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter tasdikli örneği ile tüzel kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri; 
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d) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
e) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, yüklenici adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 

ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi; 
h) 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 belge; (İş Deneyim 
Belgesi istenmiş ise) 

i) İş ortaklığı olarak teklif verilebilmesi halinde; İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 
(a), (b) ve sigorta ihalesi ise (k) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İş 
ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere verilen belgenin tüzel 
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (h) bendindeki 
belgeyi de vermek zorundadır. 

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname, 
k) Şartnamenin 10. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan 

durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
l) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (b), (h) ve (j) bentlerinde yer alan belgelerin 

her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur, 
m) İş deneyim Belgesi: İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde 

kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması 
zorunludur. 

n) İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat 
vereceklerdir. 

o) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
Bankalardan temin edilecek belgeler: Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin 

edilecek yeterlilik belgesi banka referans mektubudur. Banka referans mektubu Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun aşağıdaki 
kriterlere göre düzenlenmiş olması zorunludur.  

a. İlk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. 
b. İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya kullanılmamış gayri nakdi 

kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı 360.000 (üçyüzaltmışbin) TL’den az 
olamaz. Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak yada birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle sağlanabilir. 

c. İş ortaklığında ortaklardan biri, bir kaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına 
bakılmaksızın bu yeterlilik kriteri sağlanabilir. Gerek görüldüğünde banka referans mektubunun 
teyidi ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden idarece yapılır. Yapılan teyitlerin 
bankanın iki yetkilisinin imzasını taşıması zorunludur.  

p) Taşıma işinde kullanılacak araçlar için; en fazla 10 yaşında olmak üzere en az 15 
(Onbeş) adet treyler, 10 (On) adet kamyon ve 5 adet 30-80 ton arasındaki yükleri taşıyacak 
kapasitedeki lowbedin mülkiyetine ya da kullanma hakkına sahip olunduğuna dair belge (ihaleye 
katılacak aracın Trafik Tescil Belgeleri ve noter onaylı kira sözleşmesinin aslı veya ilanın 
yapıldığı yıl içinde noterce onaylanmış fotokopileri veya İhalenin yapılacağı tarihi kapsayan 
proforma fatura ile birlikte noter onaylı taahhütname verilecektir.) 

a) Ortaklık veya Kooperatiflerde; araçların Ortaklığa / Kooperatife, ya da Ortaklarına / 
Üyelerine ait olduğuna dair belge veya kullanma hakkına sahip olduğunu gösterir noter onaylı 
kira sözleşmesinin veya üyelik belgesinin verilmesi gerekmektedir.  
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b) Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği ihale konusu işe uygun Yetki belgesinin (C2, L 
türü, R türü vb. ) aslı veya onaylı fotokopisi. 

c) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; hizmet alımları için son beş yıl içinde, 
kamu veya özel sektörde tek bir sözleşme kapsamında sözleşme bedelinin en az % 40’ı oranında 
gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen benzeri işlerle 
ilgili deneyimini gösteren belgeler. (Bu belgeler, taşımayı yaptığı firma veya idarece onaylı fatura 
suretleriyle desteklenecektir.) 

d) Yurtdışından Mersin limanına gelen ve ithalatları yapılan konteynerlerin liman dışında 
içlerinin boşaltılmasının, boşaltılan malzemelerin vasıtalara yüklenmesinin temini için; Mersin 
Belediyesi sınırları içerisinde etrafı tel örgü ile çevrili, en az 10.000 M² saha içerisinde en az 500 M² 
kapalı ambarı veya sundurması olan ve özel güvenlik koruması altında aydınlatması bulunan 
sahaya sahip olmaları veya bu özelliklerde bir saha kiralayacak olmaları durumunda, ihalenin 
İstekli üzerinde kalması halinde sahanın en az bir yıl süreyle kullanım hakkına sahip olacaklarına 
dair yer sahibinden alacakları noter onaylı taahhütnamenin, sahanın bulunduğu yeri belirten harita 
ve krokisi, fotoğrafları ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. 

e) Liman dışındaki depoya getirilen konteynerleri vasıtalardan tahliye etmek, 
konteynerlerin içlerinin boşaltılması ve boşaltılan yüklerin elleçlenmesi ve tekrar vasıtalara 
yükletilmesinin temini için; yüklenicinin, bıçak aralığı minimum 240 cm ve taşıma kapasitesi 
minimum 6 ton olan en az 2 adet forklift ile en az 1 adet vince sahip olmaları veya bir yıl süreyle 
kullanım hakkına sahip olduklarını noter onaylı kira sözleşmeleri ile belgelemeleri gerekmektedir. 

r) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya yetkili 
olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi, 

s) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. 
t) Bu ilan konusu hizmet alımı ile ilgili olarak, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri 

hariç TP, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir. 
u) Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
v) Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklif kabul 

edilmeyecektir. 
5 - İhale dokümanı; 
TÜRKİYE PETROLLERİ Genel Müdürlüğü, Makina İkmal Daire Başkanlığı, İhale 

Müdürlüğü, 6. Kat 603 Nolu Oda’da görülebilir ve Şartname bedeli 100,-TL karşılığı, Vakıflar 
Bankası T.P. Bürosu TL. için Hesap No: 00158007290224965 (IBAN NO: 
TR970001500158007290224965) banka hesabına yatırılarak; dosya numarası ve şartname bedeli 
olduğu belirtilip aynı adresten temin edilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunludur. (Banka dekontunun orjinali İdareye teslim edilecektir.) 

6 - Teklifler, 28.07.2016 tarih ve saat 14.30’e kadar T.P. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / 
GELEN EVRAK SERVİSİNE verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. İhale saatine kadar Ortaklığımıza ulaşmayan teklifler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. 

7 - İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden TL. (Türk Lirası) olarak vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekli ile fiyat teklif tablosunda yer alan her bir iş kaleminin miktarı 
ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
tutarların toplamı üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif 
verilecektir. 

8 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 
9 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az kırkbeş (45) takvim 

günü olmalıdır. 
10 - Geçici teminat olarak verilen teminat mektuplarında geçerlilik tarihi, 10.11.2016 

tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. 
11 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 6330/1-1 
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DÜZELTME İLANI 
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden: 
28 Mayıs 2016 tarih ve 29725 sayılı Resmi Gazete ile 30 Mayıs 2016 tarih ve 29727 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan DB.RTU.01 referanslı ihale ilanımızın 6. ve 7. maddelerinde yer 
alan teklif açılış tarihi ertelenmiş olup söz konusu madde aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 

7 - Teklifler, 10 Ağustos 2016 tarihinde yerel saat ile 14:00 veya öncesinde aşağıdaki 
adrese teslim edilmelidir. Teklifler teminatlı olmalıdır. İstenen geçici teminat miktarı 200.000 
ABD Doları (iki yüz bin ABD Doları) veya serbestçe çevrilebilir para cinsinden eşdeğer bir 
miktardır. Geç kalmış teklifler reddedilecektir. Teklifler, 10 Ağustos 2016 tarihinde yerel saat ile 
14:00'te aşağıdaki adreste, katılmak isteyen teklif sahibi firma temsilcilerinin huzurunda 
açılacaktır. 

Teklif vermek için adres:  
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), 
Satınalma ve İhale Komisyonu 
Sefer Kul Toplantı Salonu 
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Giriş Katı 
06520 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE 
İhale açılışı için adres:  
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ (TEİAŞ), 
Satınalma ve İhale Komisyonu 
Sefer Kul Toplantı Salonu 
Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No: 2, A Blok, Giriş Katı 
06520 Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE 6397/1/1-1 

————— 
AMENDMENT NOTICE 

FROM TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ) 
Seventh item of IFB No:DB.RTU.01 appeared in the Official Gazetes;  
Issue No: 29725 on May 28, 2016 and Issue No: 29727 on May 30, 2016 are updated as 

follows. 
7. Bids must be delivered to the address below at or before 14:00 (Turkey local time) on 

10 August 2016. Bids need to be secured. The amount of bid security required is 200,000 US 
Dollar (Two hundred thousand US Dollar) or an equivalent amount in a freely convertible 
currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of Bidders’ 
representatives who choose to attend at the address below at 14:00 (Turkey local time) on 10 
August 2016. 

Address for bid submission:  
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  
Trade Department,  
Adjudication and Procurement Commission 
Sefer Kul Meeting Room 
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Base Floor (Giriş Katı) 
06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY 
Address for bid opening:  
TURKISH ELECTRICITY TRANSMISSION CORPORATION (TEİAŞ),  
Trade Department,  
Adjudication and Procurement Commission 
Sefer Kul Meeting Room 
Nasuh Akar Mah. Türk Ocağı Cad. No: 2, A Blok, Base Floor (Giriş Katı) 
06520 Çankaya - ANKARA / TURKEY 6397/2/1-1 
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HİZMET SATIN ALINACAKTIR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2016/2017 Kampanya dönemi süresince Kristal Şeker Ambalajlama 

Hizmeti hizmet alımı ihalesi TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. Mal ve Hizmet Alımları 

yönetmeliği esasları dahilinde Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır.  

İhale kayıt numarası : 2016/243848 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Van-Ağrı Bulv. 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 : Fabrikamız 2016/2017 Kampanyasında üretilecek 

27.000 ton ±%20 toleranslı 90 gün boyunca 3 (üç) 

vardiyada Toplam 16 kişi olarak Kristal Şekerin 

Ambalajlama Ünitesinde 50 Kg lık torbalara 

konulup, ağzının dikilerek Şeker Ambarına 

verilmesi işi 

b) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası Ambalajlama Ünitesi 

c) İşin süresi : 2016/2017 kampanya dönemi ±%20 toleranslı 90 

(Doksan) takvim günüdür. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Erciş Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21/07/2016 Perşembe günü, Saat: 14.00 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

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

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

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

olduğunu gösterir belge, 

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

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

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
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b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

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

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

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

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

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

kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

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

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

mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların ihalenin yapıldığı yerdeki 

Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdarenin banka hesap numarasına yatırıldığını gösteren 

makbuzlar, 

d) Bu Şartnamenin 7.3 ve 7.4. ncü maddelerinde belirtilen, yeterlik belgeleri, 

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

noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma 

uygun iş ortaklığı beyannamesi, 

g) 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, 

4.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 

4.1.2. İsteklinin ortak girişim (iş ortaklığı) olması halinde, İş ortaklığının her bir ortağı 

tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması 

zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 

belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (g) 

bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

4.2 - Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.2.1. İstenmiyor. 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 

4.3.1. 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, 
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Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde toplam sözleşme 

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

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

verilmesi zorunludur. 

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

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

fıkra kapsamında değerlendirilir. 

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

sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

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

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

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

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:  

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak, Kamu ve Özel sektörde torba ambalajlama, ambalaj ve 

paketleme veya personel çalıştırmaya dayalı hizmet işi kabul edilecektir. 

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, 

teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır. 

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 Türk Lirası karşılığı aynı 

adresten adresinden satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciş Şeker Fabrikası Haberleşme Servisine 

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

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

12 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) 

takvim günü olmalıdır. 

13 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

14 - Bu İhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Kanunlarına tabi değildir. 6365/1-1 
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ÇAKAB TAM ÖLÇEKLİ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM (EKAY) SİSTEMİNİN 
KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ İÇİN İMTİYAZ HAKKI  

VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim 

Birliğinden:  
1 - İhalenin konusu: İlimiz Merkez İlçe Kemelköyü Doğantepe Mevkiinde Çanakkale 

Orman İşletme Şefliği ve Çanakkale Serisi 53, 54, 55, 56 no’lu bölümler içerisinde bulunan ve 
Birliğimize tahsisi yapılan 333.979 m2’lik alanda ve Çanakkale Merkez Musaköy Örenderesi 
(Bakladere) Mevkiinde Pafta 4, Parsel 489 (13.550 m2), Çanakkale Merkez Kemelköyü 
Doğantepe Mevkiinde Pafta 3, Parsel 167 (12.100 m2), Çanakkale Merkez Kemelköyü Doğantepe 
Mevkiinde Pafta 3, Parsel 166 (12.750 m2)’daki toplam 38.400 m2 alan olmak üzere genel 
toplamda 372.379 m2’lik alan üzerinde ÇAKAB üyesi Belediyelerin ve İl Özel İdaresinin 
sorumluluk alanları içinde oluşan ve detayları Teknik Şartnamede verilen katı atıkların 
kaynağında ayrı biriktirilmesi, ayrı toplanması, taşınması ve aktarılması; katı atıkların geri 
dönüşüm ve geri kazanım yöntemleriyle değerli kısımlarının ekonomiye tekrar kazandırılması ve 
düzenli depolamaya tabi olacak değerlendirilemeyen katı atık miktarının en aza indirilmesi için 
EKAY ilave tesislerinin kurulması ve işletilmesi; ayırma ve işleme sonunda ortaya çıkan ve 
ekonomik bakımdan değer taşıyan atıkların piyasada değerlendirilmesi; mevcut düzenli depolama 
tesisi ek işlerinin (tesis içi eksik yolların yapılması, mevcut sızıntı suyu arıtma tesisinin 
revizyonu, atık kabul ve kantar ünitesinin revizyonu, tekerlek yıkama ünitesinin revizyonu, depo 
gazı toplama sisteminin kurulması) yapılması ve düzenli depolama tesisinin işletilmesi; mevcut 
getirme merkezlerinin işletilmesi işlerini kapsayan ve sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla 
mevzuat uyarınca İdarenin belirleyeceği hizmet bedeli kapsamında hizmetlerin ücretlendirileceği, 
sözleşme esaslarına göre Katkı Payı, Kesin Tahsis Bedeli, Üst Hakkı Bedeli ve Araç Kira 
Bedellerinin İdareye ödeneceği, EKAY Sistemi Tesislerinin her türlü kar ve zararı Hak Sahibine 
ait olmak üzere 29 yıl süresince işletilmesi, sözleşme süresi sonunda EKAY Sistemi Tesislerinin, 
Makinaların ve Ekipmanın her türlü borçtan ari, bakımlı, kullanılabilir durumda olmak üzere; 
bedelsiz olarak İdareye devrini kapsar. 

2 - İhale Dokümanının İstekliler Tarafından Görülmesi ve Temini: 
2.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste hafta içi hergün mesai saatleri içerisinde 

bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını 
İdareden satın alması zorunludur. 

a) İhale dokümanının görülebileceği yer: Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, 
İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB), İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok. No: 
46/15 Merkez / Çanakkale 

b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, 
Çardak, İl Özel İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB), İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok. 
No: 46/15 Merkez / Çanakkale 

c) İhale dokümanı satış bedeli: 15.000 TL (onbeşbin Türk Lirası). Dosya Bedeli olan 
15.000 TL’yi yatırmayanlar ihaleye iştirak edemezler. 

2.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulası ile istekliye verilir. 
İstekli, İhale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup 
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olmadığını kontrol eder. İdare, bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan 
belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak 
imzalı beyanını alır. 

3 - İhalenin, hangi tarih ve saatte nerede yapılacağı ile ihale usulü: 
İhale Tarihi ve Saati : 14/07/2016 Perşembe, Saat 11:00 
Son Teklif Verme Saati ve Yeri : Teklif zarfları, istekliler tarafından 14/07/2016 

tarihinde son teklif verme saati olan 10:00’a kadar 
Çanakkale, Lapseki, Umurbey, Kepez, Çardak, İl Özel 
İdaresi Katı Atık Yönetim Birliği (ÇAKAB), 
İsmetpaşa Mah., Hasan Mevsuf Sok. No: 46/15 
Merkez/Çanakkale adresine teslim edilecektir. 
Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular 
kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile 
gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate 
kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul 
edilemez. 

İhale Yeri : Çanakkale Belediyesi Meclis Salonu, İsmetpaşa 
Mahallesi 2. Demircioğlu Caddesi No: 132 17100 
Merkez/Çanakkale adresinde Birlik Encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 

İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesine 
göre Kapalı Teklif (arttırma) Usulü 

4 - Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı: 
4.1. Tahmin edilen bedel : İşin İdare tarafından tahmin edilen bedeli 53.350.000 TL 

(Elliüçmilyonüçyüzellibin Türk Lirası)'dir. 
4.2. Geçici Teminat : Geçici Teminat Miktarı tahmin edilen bedelin %3 

(yüzdeüç)’ü olan, 1.600.500 TL (birmilyonaltıyüz 
binbeşyüz Türk Lirası)’dir. 

5 - Teminata ilişkin esaslar: 
5.1. Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda belirtilmiş olup, bu değerlerden 

herhangi birisine ait belgeler geçici teminat olarak kabul edilecektir. 
5.1.1. Tedavüldeki Türk Parası, İdareye ait Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliğinin Halk 

Bankası Çanakkale Şubesi TR53 0001 2009 6380 0005 0000 96 IBAN numaralı banka hesabına 
yatırıldıktan sonra alınan makbuz asıllarından herhangi biri, doğrudan ihale dosyasına 
konulacaktır. 

5.1.2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı ve 27’nci maddelerine uygun olarak 
bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz limit içi genel müdürlükçe 
teyitli teminat mektupları, bu teminat mektupları doğrudan ihale teklif dosyasına konulacaktır. 
Süreli teminat mektupları kabul edilmeyecektir. 

5.1.3. Hazine müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler 
yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde 
anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır), ihaleye katılmak için bu belge verilecekse 
ÇAKAB Mali Hizmetler Birimine teslim edilerek karşılığında alınacak olan belge ihale dosyasına 
konulacaktır. 
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5.2. Üzerlerine ihale yapılanın geçici teminatı, ihaleden sonra İdarede tutularak iade 
edilmeyecek olup, üzerine ihale yapılmayanların geçici teminatları ise derhal geri verilir. 

5.3. Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerine 
ihtiyati tedbir konulamaz. 

6 - İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler: 
6.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks 

numarası ile elektronik posta adresi. 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası 

Belgesi; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile 
kayıtlı olduğuna dair belge. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

d) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname. 
e) Teklif mektubu. 
f) Geçici teminata ilişkin belge/belgeler (Teminat mektubu için ayrıca ilgili bankanın 

genel müdürlüğünden alınacak teyit yazısı) 
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin 

noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 
h) Var ise alt yükleniciye yaptırılması öngörülen işlerin listesi. 
i) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuzun aslı. 
j) Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş gelir ve 

kurumlar vergisi ile kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan 
ihale ilan tarihinden sonra alınacak belgeler. 

k) İş kapsamında kullanılacak teknolojilerin tanımları ve tasarım bilgileri, ürün tanımları, 
girdi-çıktı öngörüleri, proses atıklarının öngörüsü, istihdam öngörüsü ve iş takvimi öngörüsü 
hususlarına ilişkin isteklinin hazırlamış olduğu dokümanlar. 

l) ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 
Belgesi. 

m) Ortak girişim olması halinde İş Ortaklığı Beyannamesi 
6.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
6.2.1. İhale konusu işin tahmin edilen bedelinin %10 (yüzdeon)’undan az olmamak üzere, 

istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya 
kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı 
bankalardan alınacak referans mektubunun/mektuplarının teklifler ile beraber verilmesi 
zorunludur. Bu maddedeki koşullar isteklilerin ortaklarından biri, birkaçı veya tamamı tarafından 
sağlanabilir. 
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6.2.2. İstekli firmanın kayıtlı sermayesinin en az 2.000.000 TL (ikimilyon Türk Lirası) 
olduğunu gösterir belgenin teklifler ile beraber verilmesi zorunludur. 

6.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 
kriterler: 

6.3.1. İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen halen bünyesinde çalışmakta olan 
anahtar teknik personel istenmektedir. İstekliler bu personeli çalıştırdığına dair belgeleri teklifleri 
ile beraber sunmak zorundadır. 

En az 5 (beş)’er yıl (katı atık yönetimi konusunda) deneyimli 2 adet Çevre Mühendisi 
6.3.2. Bu niteliklere sahip isteklilerden yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, 

murahhas müdür ve genel müdür ortaklarından, yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi 
ortaklarından isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. 

6.3.3. İstekli, ihale konusu işi yerine getirebilmek için yukarıda belirtilen nitelikteki 
anahtar personeli en geç ihale ilanının olduğu tarihte bünyesinde çalışmak üzere işe almış olmak 
zorundadır. Belirtilen anahtar teknik personelin deneyim süreleri; ilgili meslek odası üye kayıt 
belgesiyle kanıtlanacaktır. Söz konusu personelin, İsteklinin bünyesinde bulunduğu hususu; ilgili 
personel adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu 
belgesi ile tevsik edilir. 

6.3.4. İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen teknik personel, taahhütname ile 
istenmektedir. İstekliler bu taahhütnameyi teklifleri ile beraber sunmak zorundadır. 

En az 5 (beş)’er yıl deneyimli 2 adet Çevre Mühendisi 
En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet Makine Mühendisi 
En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet İş Güvenliği Uzmanı 
En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet Elektrik Mühendisi 
En az 5 (beş) yıl deneyimli 1 adet Bilgi İşlem Uzmanı 
6.4. Ortak girişim olması halinde; 
6.4.1. Madde 6.1; a, b, c, d, g, j bentlerinde ve Madde 6.2.2’de sayılan şartlar ve belgeler 

her bir ortak için ayrı ayrı sunulacaktır. 
6.4.2. Madde 6.1; e, h, k, m, bentlerinde ve Madde 6.3.4’de sayılan şartlar ve belgeler iş 

ortaklığı adına sunulacaktır. 
6.4.3. Madde 6.1; f bendinde sayılan belge, ortaklardan herhangi biri tarafından kendi 

adına veya ortakların hisseleri oranında iş ortaklığı adına verilebileceği gibi ortaklar dilerse 
ortaklık adına da söz konusu belgeyi sunabilecektir. 

6.4.4. Madde 6.1; i bendi  ve 6.1; l bendi ile Madde 6.3.1, 6.3.2 ve 6.3.3’de sayılan şartlar 
ve belgeleri ortaklardan birinin sağlaması yeterli olacaktır. 

6.5. İş deneyimi yeterliliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İhale tarihinden itibaren geriye doğru son 10 (on) yıl içerisinde, yurt içinde veya yurt 

dışında, kamu veya özel sektörde; 
a. Tek bir sözleşme kapsamında en az 150 ton /gün evsel nitelikli katı atık (çöp) toplama 

ve taşıma işini en az 1 (bir) yıl süre ile yapmış/yapıyor olduğunu gösteren belgeler ve, 
b. Tek bir sözleşme kapsamında kabul ettiği günlük evsel nitelikli katı atık miktarı en az 

100 ton/gün olan katı atık düzenli depolama tesisini işletmiş/işletiyor olduğunu gösteren belgeler ve, 
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c. Tek bir sözleşme kapsamında en az bir adet tıbbi atık sterilizasyon tesisini 
işletmiş/işletiyor olduğunu gösteren belgeler, 

teklifler ile beraber sunulacaktır. Yukarıdaki a, b, c bentlerinde sıralanan iş deneyim 
kriterleri birlikte sağlanacaktır. (İsteklilerin tüzel kişilerle yapmış olduğu ortaklıkları halinde en 
az %51 (yüzdeellibir) hisse sahibi olan ortağın; ortak girişim olmaları halinde de en az %51 
(yüzdeellibir) hisse sahibi olan ortağın bu koşulu taşıyor olması yeterli kabul edilir. İsteklilerin 
ortakları ile bu ortakların ortakları ve/veya bu ortakların iştiraklerinin yukarıdaki iş deneyimine 
sahip olması yeterli kabul edilecektir.) 

6.6. Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin, 
ait olduğu ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti 
Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylı olması gerekir. Ancak, Yabancı Resmi 
Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerden sağlanan ve bu 
sözleşmenin 1’inci (birinci) maddesi kapsamındaki resmi belgeler, “apostille tasdik şerhi” 
taşıması kaydıyla belgelerin alındığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türk 
Dışişleri Bakanlığı onay işleminden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya 
devletlerarasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini belirli işlemlere bağlı 
tutan hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerden sağlanan 
belgelerin onayı bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir. 

7 - İhaleye Katılamayacak Olanlar: 
Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya 

başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar: 
a. 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya 

sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele 
Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. 

b. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. 
c. İdarenin ihale yetkilileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. 
d. İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olanlar ile eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sihri hısımları. 
e. Yukarıdaki (c) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin 

yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 (yüzdeon)'undan fazlasına 
sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). 

f. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan Yükleniciler bu işin ihalesine 
katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin 
sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. 

g. Ayrıca; İdare’nin bünyesinde bulunan veya İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş 
olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık, iştirak gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları 
şirketler, bu ihaleye katılamazlar. 

h. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. 
i. Gerçek kişiler ve limitet şirketler ihaleye teklif veremez. 
j. İhale dokümanını satın almayanlar ihaleye katılamazlar. 
İlan olunur. 6351/1-1 
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BUTİK OTEL, RESTAURANT VE DÜĞÜN SALONU YAPILMAK ÜZERE 
29 YIL SÜREYLE, YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ 

KİRALAMA İHALE EDİLECEKTİR 
Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden: 
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale 

Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Genel Müdürlük Makam oluruyla 
13/05/2016 tarih ve 32808994-160.07.02.[162] sayılı kararında belirtilen şartlar doğrultusunda, 
İmar durumuna uygun olarak, “Butik Otel, Restaurant ve Düğün Salonu ” yapılmak üzere 29 yıl 
süreyle, yapım karşılığı uzun süreli kiralama ihalesine çıkartılmıştır. 

İli : Hatay 
İlçesi : Arsuz 
Mahallesi : Karaağaç Fahura Mevkii 
Mıntıka No : - 
Ada No :  - 
Parsel No : 45 
Yüzölçümü (m2) : 29059 m2 arazi - yaklaşık 10419 m2 arsa yaklaşık 
Cinsi : Tarla 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
Makam Oluru 
Tarih Ve Sayısı : 13/05/2016 tarih ve 32808994-160.07.02.[162]  
Muhammen İnşaat Bedeli : 11.788.658,00-TL 

(onbirmilyonyediyüzseksensekizbinaltıyüzellisekiziTürkLirası) 
Geçici Teminat : 353.659,74.-TL 

(üçyüzelliüçbinaltıyüzellidokuztürklirasıyetmişdörtkuruş) 
İhale Tarihi ve Saati : 20/07/2016 - Çarşamba Saat 10:00 
İşin Adı : Hatay-Arsuz Karaağaç Fahura Mevkii 45 Parsel Üzerine 

Butik Otel ve Restaurant ve Düğün Salonu Yapım 
Şartıyla Uzun Süreli Kiraya Verilmesi İşi 

Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış olan Vakıflar Genel Müdürlük 
Makam oluruyla 13/05/2016 tarih ve 32808994-160.07.02.[162] sayılı kararına istinaden; 

1 - Hatay İli, Arsuz İlçesi, Karaağaç Fahura mevkiinde bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel 
Müdürlüğü İdaresine (İskenderun Vakıflar İdaresi) ait, tapunun 45 parselinde yer alan 29059 m2 
sahalı taşınmazın; 

1.1. Her türlü masrafı ve finansmanı yüklenici tarafından karşılanmak üzere sözleşme 
tarihinden itibaren ilk 2 yıl içinde, meri imar planına uygun bir şekilde parselasyon işlemlerinin 
yapılarak, yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına göre hazırlanan ve halen Arsuz 
Belediyesi onay aşamasındaki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre yola terk, tevhit ve 
ifraz yapılması, imar planı değişikliği gerekmesi durumunda ilgili belediyesine sunularak, 
Belediye’nin karar mercilerine onaylatılarak resmiyet kazandırılması, mevcut imar durumu veya 
yapılacak imar planı değişikline göre DOP oranının %40’ı aşmaması, aşması durumunda %40 tan 
fazlasının bedelinin, yüklenici tarafından ekspertiz raporunda belirtilen arsa satış bedeli (750 TL/m2) 
üzerinden İdaremize defaten ödenmesi, yapılacak parselasyon sonucunda belediye hizmet alanı 
(yaklaşık 5.972,81 m2) ve turistik tesis alanı olarak planlı (yaklaşık 10.418,68 m2) iki adet 
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müstakil parselin vakfı adına tescil edilmesi, belediye hizmet alanı olarak planlanan taşınmazın 
yatırım dışında tutulması, imar planına göre düzenlenen mevcut mimari avan projesinde belirtilen 
fonksiyona uygun olarak uygulama projelerinin (mimari, statik, elektrik ve tesisat, çevre 
düzenleme ve altyapı) hazırlanması, taşınmazların yatırıma hazır hale getirilmesi, taşınmazlar 
üzerindeki tüm yapıların yıkılması (varsa), enkazın iş yerinden uzaklaştırılması, yapılacak yapı ile 
ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından temin edilmesi, uygulama projesinin İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, 

1.2. Otel ve restoran inşaatı ve tamamlayıcı yapılarının sözleşme, teknik şartname, fen ve 
sanat kurallarına uygun bir şekilde tamamlanarak işletmeye açılması,  aksi takdirde sözleşmenin 
fesh edilerek kesin teminat ile o zamana kadar yatırılan kiranın İdareye gelir kaydedilmesi ve 
yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması, 29. Yılın sonunda tesisin bakımlı ve çalışır bir 
vaziyette ve hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç 1 (bir) ay içerisinde İdaremize 
teslim edilmesi, 

1.3. Sözleşme tarihinin yer teslim tarihi sayılması ve yer teslim tarihinden itibaren inşaatın 
yapım süresi olarak hesap olunan 2 (iki) yıllık sürenin bitimine kadar aylık sabit 1000,00.-TL 
(binTürkLirası) kira alınması ve bu kiraların yıllık olarak defaten tahsil edilmesi, 

İnşaatın tamamlanmasını takip eden 3. Yılın başından itibaren 24.000 TL’nin (bu bedel 
değerlendirme yılına ait olup, yer teslim tarihinden itibaren her yıl için Üretici Fiyatları Endeksi 
(ÜFE) ilave edilerek güncellenecektir.) aylık kira bedeli olarak alınması,19. Yılda 18. Yılın 
kirasına ÜFE artışı uygulamasına ilave olarak %30 (yüzdeotuz) artış daha yapmak suretiyle 
bulunacak miktarın aylık kira bedeli olarak alınması, 20. Yıldan 29. Yılın sonuna kadar ise her yıl 
bir önceki yılın aylık kira bedelinin ÜFE oranında artıtılmasıyla bulunacak miktarın aylık kira 
bedeli olarak alınması, 

1.4. Mimari avan proje bedelinin Mimarlar Odasınca belirlenen tarifeden fazla olmamak 
üzere proje müellifine yüklenici tarafından def’aten ödenmesi, 

1.5. Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler 
konulmaması, ilgili kurum ve kuruluşlarınca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme 
çalışmaları da dahil olmaz üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve 
sonuçlandırılması, bunlara ilişkim tüm masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu 
nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya kira süresinin uzatılması talebinde 
bulunulmaması, 

1.6. Sözleşme imzalanma tarihinden itibaren tesisin tamamlanıp kullanıma açılıncaya 
kadar taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından 
sağlanması, sözleşme süresi sonunda tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve 
bedel talebinde bulunmaksızın idareye teslim edilmesi, 

1.7. Sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan 
masrafların İdareden talep edilmemesi, yatırılan kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla 
ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması, 

1.8. İşin yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. 
yükümlülükler konulmaması, 

1.9. Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ile yapım karşılığı 
uzun sureli kira ihalesine çıkartılması, 
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1.10. İlgili mevzuata aykırı olarak herhangi bir nedenle kiralama süresi dolmadan vakıf 
taşınmazın tahliye edilmesi halinde, yapılmış olan imalatın herhangi bir bedel talep edilmeden 
İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi, 

1.11. Taşınmazın projelerinin hazırlanması ve inşaat aşamasında ilgili kurum ve 
kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dâhil olmak üzere 
tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, bunlara ilişkin tüm 
masrafların yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin 
tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması, 

1.12. İmar durumunda iyileşme olması halinde artışın ihale oranında idaremize yansıtılması, 
1.13. İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla 

kullanılmaması, her türlü güvenliğin yüklenici tarafından sağlanması, inşaatın yapımı sırasında iş 
ve sosyal güvenlik hukuku tarafından her türlü tedbirin yüklenici tarafından alınması, 

Kayıt ve şartlarıyla, yapılacak tesisin imara durumuna uygun “Otel ve Sosyal Tesis” 
olarak değerlendirmek üzere, toplam 29 yıl süreli kira ihalesine çıkarılmıştır. 

2 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. Şehit Mustafa Sevgi Caddesi 
No: 2 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, 
Bölge Müdürlüğü’nce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 

3 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. Şehit 
Mustafa Sevgi Caddesi No: Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
hizmet binasında görülüp, temin edilebilir. 

4 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre 
hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 20.07.2016 Çarşamba 
günü saat 10:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir. 

5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında 
dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir. 

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir. 
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişi veya kişilerde aşağıdaki şartlar aranır. İsteklilerin;  
a) İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) 
b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2016 yılında alınmış, şirketlerde bu belge 

aranmayacaktır) 
c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve 

faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.) 
d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 
d1. Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve 

Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi. 
d2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin 
yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter 
tasdikli suretini vermesi. 

e) İmza sirküleri vermesi; 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi: 
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e1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi, 
e2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) 

imza sirküleri, 
f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak 

kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza 
beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi, 

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak 
hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre) 

h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az %10'si 
kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre) 

ı) İsteklinin ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına 
dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi. 

i) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu 
olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye 
ibraz edilmesi. 

j) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi - süresiz) geçici teminat mektubu 
örneğe göre veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Vakıflar Antakya Şub esindeki 
TR 880001500158007285445549 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 
353.659,74.-TL (üçyüzelliüçbinaltıyüzellidokuztürklirasıyetmişdörtkuruş) tutarındaki geçici 
teminat banka dekontu. 

Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde 
belirtilen belgeleri vermek zorundadır. 

k)Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 
kabul edilmeyecektir. 

l) Bu iş için yapılmış ilan bedelleri ile % 05,69 İhale Karar Pulu sözleşme esnasında 
defaten istekli tarafından ödenecektir. 

m) İhale dokümanı satış bedeli: 100,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez 
Şubesindeki TR880001500158007285445549 no’lu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve 
istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır. 

n) Yüklenici, iştigal konuları arasında inşaat bulunmaması halinde inşaatı, benzer iş 
bitirme belgesine sahip olan bir inşaat firmasını ihaleye girerken taahhüt etmek koşuluyla taahhüt 
ettiği inşaat firmasına tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere kısımlar halinde 
yaptırabilir. İnşaat firması veya alt Yüklenici seçimi İdarenin onayını almak şartıyla Yüklenici 
tarafından yapılabilecektir. İnşaatı tümüyle yapacak inşaat firmasında ve/veya alt yüklenicilerde 
2886 sayılı yasaya göre yapılan inşaat ihalelerinden yasaklı olmama şartı aranır. İnşaata ilişkin 
tüm mali ve hukuki sorumluluk her durumda Yükleniciye aittir. 

İç zarf, (Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır) dış zarfın içerisine konulduktan 
sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi 
işe ait olduğu yazılarak en geç 20/07/2016 Çarşamba günü saat 10:00’a kadar ihale komisyonu 
başkanlığına vermek zorundadırlar. 

İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli 
tespitte serbesttir. 

İlan olunur. 6343/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
T.Ş.F.A.Ş. Kırşehir Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız Seyyar ve Sabit Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması Hizmet Alımı 

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

İhale kayıt numarası : 2016/252979 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 

KIRŞEHİR 
b) Telefon ve faks numarası : 0 386 221 61 30 - 37/0 386 221 61 38 
c) Elektronik posta adresi (varsa) : kirsehirseker@turkseker.gov.tr 
2 - ihale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız 2016/2017 Pancar Kampanyası 

süresince Seyyar Pancar Boşaltma makinesi ile 
(±%20 toleranslı) 300.000 Ton, Sabit Pancar 
Boşaltma makinesi ile (±%20 toleranslı) 300.000 
Ton Pancarın Boşaltılması, Makinelerinin 
İşletilmesi, Temizlenmesi ile bakım-onarım ve 
revizyonunun yaptırılması hizmet alımı işidir. 

b) Yapılacağı Yer : Kırşehir Şeker Fabrikası 
c) İşin Süresi : 2016/2017 kampanya dönemi süresince 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Akçaağıl Köyü Şeker Fabrikası Mevkii 40200 

KIRŞEHİR 
b) Tarihi ve saati : 13.07.2016 Çarşamba Günü, Saat 10.00 
4 - İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı 

Kırşehir Şeker Fabrikası - Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek 
olanların ihale dokümanını, idareden ücreti mukabili satın almaları zorunludur. 

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

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim 
günüdür. 

7 - İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya 
kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. İsteklinin 
komisyonda hazır bulunmaması halinde, mektup ile gönderilen teklifi son ve kesin pey olarak 
kabul edilecektir. 

8 - Mezkûr alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6314/1-1 
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KAT KARŞILIĞI (KONUT + DÜKKAN KARŞILIĞINDA) 
ARSA SATIŞ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Yozgat İli Sorgun İlçesi Belediye Başkanlığından: 
Yozgat ili, Sorgun ilçesi, Agahefendi Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Sorgun 

Belediyesine ait taşınmaz üzerine, kat karşılığı (Konut + Dükkan karşılığında) arsa satış işi 2886 
sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: YOZGAT, İlçesi: Sorgun, Mahalle: Agahefendi, Pafta: 26.27.E Ada/Parsel: 1447 ada 
20 parsel Alanı: 11,427,65 m², Bürüt inşaat alanı: 16.036,89 m², 

1 - İhale 19.07.2016 Salı günü saat:14:30’da Sorgun Belediye Başkanlığı Belediye 
Başkanlık Makamında Belediye Encümenince yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli: 14.516.082,70-TL. (Ondörtmilyonbeşyüzonaltıbinseksenikilirayetmişkuruş) 
3 - Geçici teminatı: 435.482,50-TL. (Dörtyüzotuzbeşbindörtyüzseksenikiliraellikuruş) 
4 - İsteklilerden aranılan belgeler; 
a) Tebligat için adres beyanı; 
1) Gerçek kişi olması halinde Nüfus müdürlüğünden alınacak adrese dayalı nüfus kaydı 

ve nüfus cüzdanı fotokopisi, 
2) Tüzel kişi olması halinde Ticaret sicil gazetesi. 
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi; (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde 
bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b2) 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. 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter 
tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti) 

c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini 
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen 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 sirkülerini, 

d) İstekli adına vekâleten ihaleye katılan kimselerin Noter tasdikli vekâletnamesi ile 
vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) İsteklilerin ortak girişim olması halinde düzenlenmiş ortak girişim beyannamesi vermesi. 
f) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d) bentlerinde belirtilen 

belgeleri vermek zorundadır. 
g) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Mali 

Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
5 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Sorgun Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğüne teslim edilmesi şarttır. 
6 - İhale şartname ve ekleri Sorgun Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğünde 

ücretsiz görülebilir ve aynı yerden 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılmak 
isteyenlerin şartname ve eklerini satın alması zorunludur. 

7 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 6267/1-1 
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HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar Boşaltma Makinelerinin Çalıştırılması ve 

Revizyonu Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. 
1 - İdarenin  
a) Adı : Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası 

Müdürlüğü 
b) Adresi : Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ  
c) Telefon ve faks numarası : 0 436-215 12 80   Faks: 0 436 215 13 30 
2 - İhale konusu Hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Muş Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Döneminde 

Merkez kantarındaki ± %20 toleranslı 150.000 ton 
Mercimekkale Kantarındaki ± % 20 toleranslı 50.000 
ton pancar, Güroymak kantarındaki ± % 20 toleranslı 
7.000 ton pancar, ve Bulanık kantarındaki ± % 20 
toleranslı 95.000 ton pancarın elektrikli ve dizel tahrikli 
seyyar pancar boşaltma makineleri ile boşaltılması ve 
makinelerin revizyonudur. İşin teknik özellikleri ve 
diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale 
dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir. 

b) Yapılacağı Yer : Muş Şeker Fabrikası Merkez Bölge Şefliği; Merkez, 
Mercimekkale ve Güroymak Kantarı, Bulanık Bölge 
Şefliği Bulanık Kantarı Sahaları  

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 

8. Km. MUŞ 
b) Tarihi ve saati  : 21.07.2016 Perşembe günü saat 10.00  
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.  
5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde 

görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 118,00 TL. (Y. Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı 
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları 
zorunludur. 

6 - Teklifler, 21.07.2016 perşembe günü saat 10.00’a kadar Muş Şeker Fabrikası 
Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine 
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

7 - İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen 
birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır. 

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

9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim 
günü olmalıdır. 

10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 6139/1-1 
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16 KALEM KİMYASAL VE SARF MALZEME SATILACAKTIR 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğünden:  
1 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambar 
Stoklarında İhtiyaç Dışı Deklase Olarak Bulunan 16 Kalem Kimyasal ve Sarf Malzemenin 
KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ ile satışı yapılacaktır. 

2 - Toplam Muhammen bedel: 1.532.682,25-TL. 
1. Grup: (Raşing Halkası, Kuvars kumu, Filtre Bezi): 5.760,25-TL 
2. Grup: (Aktif Karbon AP-A, Aktif Karbon AG-2, Antrasit Tozu): 14.595,80-TL 
3. Grup: (Silikajel, Alumojel silikajel karışımı): 131.471,20-TL 
4. Grup: (Nikel Krom katalist, Nikel Gümüş katalist, Potasyum Bikromat, Alüminyumoksit 

Aktif, Alüminyumoksit kullanılmış, Nikel Alüminyum Alaşım, Alüminyum platin katalist): 
1.217.831,00-TL 

5. Grup: (TetrahidroAntrokinon): 163.024,00-TL 
Grupların tamamına teklif verilebileceği gibi, bir veya birden fazla gruba kısmi teklif de 

verilebilir. 
3 - Şartnameler; 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 Bandırma/BALIKESİR Tel: 0 266 721 31 00 
adresinde, 

- www.etimaden.gov.tr internet adresinde görülebilir, 
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 

Müdürlüğü 
(600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma Tel: 0 266 721 31 00) adresinden 100,00 TL 

bedelle temin edilebilir. 
Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli: 110,00 TL 
Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 

7122 4555 29 no.lu hesaba yatırılabilir. 
4 - İhalenin yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
  Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü  
  600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70  Bandırma/BALIKESİR 
5 - İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 19.07.2016 Salı günü, Saat: 10:00 
6 - İhaleye Katılabilme Şartları: 
İstekliler; 
6.1. Teklif Mektubunu, 
6.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarasını 

gösteren belgeyi, 
6.3. Mevzuatı gereği,  kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesini;  
- 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 belgeyi, 

- 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 belgeyi, 

6.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini; 
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini, 
- 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 
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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 sirkülerini, 

6.5. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu 
konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak 
edenin noter tasdikli imza beyannamesini, 

6.6. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu; İstekliler 
Tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 (Otuz) gün fazla süreli olmak kaydı ile teklif edilen 
toplam ihale bedelinin %10’undan az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat 
vereceklerdir. 

6.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini, 
6.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
7 - Teklifler, İdari Şartnamenin 13. maddesinde belirtildiği gibi usulüne uygun olarak 

düzenlenmiş şekilde Kapalı Zarfta olmak kaydıyla 19.07.2016 günü Saat: 10:00’a kadar Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak 
Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden teslim edilebileceği gibi iadeli-taahhütlü olarak 
posta ile de gönderilebilir. Ancak posta ile gönderilen tekliflerin ihale günü saat 10:00’a kadar 
ulaşması şarttır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

8 - Teşekkül ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip 
vermemekte serbesttir. 6198/1-1 

—— • —— 
HİZMET ALIMI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

T.Ş.F.A.Ş. Çorum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
2016/2017 Kampanya Dönemi Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale 
Edilecektir. 

İhale kayıt numarası : 2016/242736 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Ankara Yolu 9. km ÇORUM 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 364 235 04 70 (6 hat) - Faks: 364 235 04 77 
2 - İhale konusu hizmetin 
a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 Kampanya Dönemi 

5 Kamyon, 2 Kepçe ile %20 toleranslı 100 gün süreli 
Meydan Tahmil Tahliye Hizmet Alımı 

b) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası 
c) İşin süresi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte işe başlanır. İşin süresi işe başlama 
tarihinden itibaren Çorum Şeker Fabrikası 2016/2017 
Kampanya Dönemidir (%20 toleranslı 100 gün) 

3 - İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Çorum Şeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 
b) Tarihi ve saati : 18.07.2016 Pazartesi günü, saat 14.00 
4 - İhale dokümanı Çorum Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00- (YüzTürkLirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. 
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

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

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeş) takvim 
günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu’na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker 
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 6202/1-1 
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KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 
Altındağ Belediye Başkanlığından: 
Ankara ili, Altındağ ilçesi, Gültepe Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ 

Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat 
karşılığı Konut + Dükkan İnşaatı yaptırılması işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet 
ihale Kanunun 35/a ve 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır. 

İli: Ankara, İlçesi: Altındağ, Semti: Gültepe Mahallesi, Pafta Ada/Parsel: 24505 ada 1 parsel 
Alanı: 17.981,16 m², Bürüt inşaat alanı: 51.824,34 m², İşin adı / Kullanım şekli: Konut + Dükkan 

1 - İhale 20/07/2016 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No. 175 
Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 50.556.000,00-TL. (Ellimilyonbeşyüzellialtıbinlira)dır. 
3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 
A - Kanuni ikametgahı olması, 
B - Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası 

ile elektronik posta adresi, 
C - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,  
b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel 
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri; 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları 

ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 
bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her 
birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge, 

E - Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya 
ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F - İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile 
imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G - Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi, 
H - Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.516.680,00 TL. 

(Birmilyonbeşyüzonaltıbinaltıyüzseksenlira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar 
nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu, 

İ - Teknik personel taahhütnamesi 
J - Yapı araçları taahhütnamesi 
K - Son beş yıla ait (2011-2015 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 
4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz 

karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı 
müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir. 

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 
6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı 

saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 
7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, 

İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 
8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 
İlan olunur. 6253/1-1 
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MUHTELİF KISIMLARDA İŞÇİLİK HİZMETİ YÜRÜTÜLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Malatya Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 
Fabrikamız 2016/2017 Kampanya Döneminde Muhtelif Kısımlarda İşçilik Hizmeti 

yürütülmesi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. 
İhale kayıt numarası : 2016/247334 
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) olmak üzere vardiya esasına göre Fabrika 
Meydan Sahasında, Kristal Şeker Ambalajlamada, Kireç 
Ocağında, İşçilik Hizmetin yürütülmesi işi, 

b) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Meydan Sahası, Kristal Şeker 
Ambalajlama, Kireç Ocağında,  

c) İşin süresi : 2016/2017 Kampanya Dönemi ± % 20 Toleranslı 4 Ay 
3 – İhalenin5 
a) Yapılacağı yer : Malatya Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 
b) Tarihi ve saati : 15/07/2016 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- a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek 

odası belgesi; 
1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili 

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

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

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

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



Sayfa : 132 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2016 – Sayı : 29760 

 

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 bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

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, Türkiye Odalar ve Borsalar 

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

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

olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

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

5.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 

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 belge, 

5.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

Resmi veya Özel Kuruluşlarda her türlü personel çalıştırılması işine ait faaliyet gösteren 

gerçek veya tüzel kişilerin yapmış olduğu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 

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

7 - İhale dokümanı Malatya Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Özalper Mahallesi Karakavak 

Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresinde görülebilir ve 100,00 TL karşılığı aynı adresten temin 

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

8 - Teklifler 15/07/2016 Cuma Günü Saat 14:00’e kadar Malatya Şeker Fabrikası 

Haberleşme Servisi Özalper Mahallesi Karakavak Mevkii Yeşilyurt/Malatya adresine 

verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir  

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

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

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü 

olmalıdır. 

12 - 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. 6310/1-1 
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1 ADET CESSNA T206H HAVA ARACI SATILACAKTIR 
Gökçen Hv. Taş. Eğt. ve Pet. Ürün. Tic. Anonim Şirketinden: 
1 - GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. envanterinde bulunan; 1 adet 

2008 model CESSNA T206H hava aracı 11.07.2016 tarihinde saat 10:00’da AÇIK İHALE 
(KAPALI TEKLİF ALMA) usulüyle ihale edilecektir. 

2 - İstekliler bu işe ait şartnameyi ücretsiz olarak aşağıda belirtilen adresten temin 
edebilirler. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve 
saatine kadar GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. (İstanbul Cad. Elif sokak 
No: 4 İSKİTLER/ANKARA) adresinde bulunan Satın Alma birimine vereceklerdir. 

3 - İstekliler, geçici teminat bedelini şartnamede belirtilen tutarda teminat mektubu olarak 
vereceklerdir. 

4 - GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununa tabi değildir. 

Bilgi Tel: GÖKÇEN HV. TAŞ. EĞT. VE PET. ÜRÜN. TİC. A.Ş. 
Satın Alma Birimi: (0 312) 303 48 18 6335/1-1 

—— • —— 
İHALE İPTAL İLANI 

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 
Türkiye Petrolleri’ne ait Batman, Adıyaman ve Trakya Bölge Müdürlüklerinde bulunan 

Deklase Malzemelerin satışına ilişkin ihale, Ortaklığımız tarafından görülen lüzum üzerine iptal 
edilmiştir. 6329/1-1 

—— •• —— 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliğinden:   
TÜRMOB DİSİPLİN KURULU KARARLARI 

1 - İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Selim KILIÇ'a "6 Ay Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiştir. 
Cezanın uygulanmasına 16.02.2016 tarihinde başlanmış olup, 16.08.2016 tarihinde son bulacaktır. 

2 - Kırklareli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavir Yunus SEREN'e Oda Disiplin Kurulu'nun 10.03.2016 gün ve 8 sayılı kararı ile "6 Ay 
Geçici Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 27.06.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 
27.12.2016 tarihinde son bulacaktır. 

3 - Aydın Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi Serbest Muhasebeci Tevfik 
KARABİBER'e Oda Disiplin Kurulu'nun 01.03.2016 gün ve 02 sayılı kararı ile "6 Ay Geçici 
Olarak Mesleki Faaliyetten Alıkoyma" cezası verilmiş, süresinde itiraz edilmeyen ceza 
kendiliğinden kesinleşmiştir. Cezanın uygulanmasına 21.05.2016 tarihinde başlanmış olup, ceza 
21.11.2016 tarihinde son bulacaktır. 6258/1-1 

—— • —— 
Adalet Bakanlığından: 

MÜNHAL NOTERLİKLER 
2014 yılı tahmini gayrisafi geliri 250.000-TL olan muhdes ikinci sınıf Seydikemer 

Noterliği münhaldir. 
1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 

İKİNCİ SINIF noterlerden bu noterliğe atanmaya istekli olanların ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru ekranından güvenli 
elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile başvurmaları 
gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru kılavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 6350/1-1 
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Adalet Bakanlığından: 
MÜNHAL NOTERLİKLER 

2014 yılı tahmini gayrisafi gelirleri 250.000-TL olan, aşağıda isimleri ve ihdas alanları 
yazılı bulunan MUHDES İKİNCİ SINIF NOTERLİKLER münhaldir. 

1512 sayılı Noterlik Kanununun 22 ve müteakip maddeleri gereğince BİRİNCİ SINIF VE 
İKİNCİ SINIF NOTERLERDEN bu noterliklere atanmaya istekli olanların ilan tarihinden 
itibaren bir ay içinde Bakanlığımıza www.vatandas.uyap.gov.tr adresinde yer alan başvuru 
ekranından güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle, e-devlet şifresi veya mobil imza ile 
başvurmaları gerekmektedir. 

Atamalar, başvuru ve vazgeçme taleplerinin elektronik ortamda alınarak sisteme işlenmesi 
sonucu elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden fiziken yapılan başvurular kabul 
edilmeyecektir. Elektronik ortamda başvuru için başvuru klavuzlarına, www.higm.adalet.gov.tr 
adresinden ulaşılabilecektir. Başvurularda UYAP kayıtları esas alınacaktır. 

İlan olunur. 
1 - Amasya Dördüncü Dördüncü Noterliğinin; Kuzeyde Mehmet Varinli Caddesinin 

Terminal Caddesi ile kesiştiği yerden başlamak üzere Mehmet Varinli Caddesi ve devamı olan 
Atatürk Caddesinden devamla kuzeybatı istikametinde bu caddenin Gümüşlü Camii kavşağına 
kadar olan kısımlarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

2 - Batman Yedinci Noterliğinin; Turgut Özal Bulvarı ile Ahmet Necdet Sezer Bulvarının 
kesiştiği Havalanı kavşağından başlamak üzere Ahmet Necdet Sezer Bulvarı ve Türkiye Petrolleri 
A.O. Bulvarının Körük Kavşağı ile kesiştiği noktaya kadar olan ve bulvar boyunca sağlı sollu ve 
bu bulvarlara açılan cadde ve sokakların 100 metre iç kısımlarını da kapsayacak şekilde, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

3 - Beyşehir İkinci Noterliğinin; Köprübaşı Caddesinin, Atatürk Caddesi, Atatürk 
Caddesinin Lütfullah Sokak, Lütfullah Sokağın Antalya Caddesi, Antalya Caddesinin Orman 
kavşağındaki Köprübaşı Caddesi ile kesiştiği alanın içerisindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile 
sınırları oluşturan cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet 
ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

4 - Bilecik İkinci Noterliğinin; Atatürk Bulvarının Altı Eylül Caddesi ile kesiştiği yerden 
başlayarak Dedeoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan kısmında ve Dedeoğlu ve Altı Eylül 
Caddeleri de dahil olmak üzere bu kısıma sağlı sollu açılan cadde ve sokakların 100 metre 
derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

5 - Çarşamba Üçüncü Noterliğinin; Kuzeyde Samsun-Ordu Karayolunun Kavaklıdere 
Sokakla kesiştiği yerden başlayarak Gelincik Sokakla kesiştiği yer, buradan Gelincik Sokaktan 
güneye doğru devamla bu sokağın Limon Sokak ile kesiştiği yer, Limon Sokak boyunca batıya 
doğru devamla bu Sokağın Cevizli Sokak ile birleştiği yerden devamla Hanımeli Sokakla kesiştiği 
nokta, batıda Cevizli Sokakla Hanımeli Sokağın kesiştiği noktadan kuzeye doğru devamla 418. 
Sokak ile Kavaklıdere Sokağın birleştiği nokta, devamla Kavaklıdere Sokağın başlangıçtaki 
Samsun-Ordu Karayolu ile kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterlikle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde,  

6 - Düzce Sekizinci Noterliğinin; İstanbul Caddesinin Mehmet Akif Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak, Mehmet Akif Caddesinden devamla bu Caddenin Rasim Betir Paşa Bulvarı ile 
kesiştiği yer, Rasim Betir Paşa Bulvarından devamla bu Bulvarın Kuyumcuzade Bulvarı ile 
kesiştiği yer, Kuyumcuzade Bulvarından devamla bu Bulvarın İstanbul Caddesi ile kesiştiği yer, 
İstanbul Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıç noktası olan Mehmet Akif Caddesi ile 
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kesiştiği yer ile çevrili alan içerisinde ve belirtilen çerçeveyi oluşturan cadde ve bulvarların bu 
alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

7 - Ereğli (Konya) Dördüncü Noterliğinin; Konya Yolu Adliye Kavşağında Cahı 
Caddesinin Adana-Konya yoluyla kesiştiği yerden Adana-Konya Yolundan devamla buranın Hacı 
Mustafa Caddesiyle kesiştiği yer, Hacı Mustafa Caddesinden devamla bu Caddenin Anıt 
Caddesiyle kesiştiği yer, Anıt Caddesinden devamla bu Caddenin Şehit Mustafa Akyüz 
Caddesiyle kesiştiği yer, Şehit Mustafa Akyüz Caddesinden devamla bu Caddenin Cahı 
Caddesiyle kesiştiği yer, Cahı Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Adana - Konya 
Yolu ile kesiştiği yer ile çevrili alan içindeki tüm cadde, bulvar ve sokaklar ile sınırları oluşturan 
Caddelerin her iki tarafında, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

8 - Fatsa Üçüncü Noterliğinin; Samsun Ordu Karayolunun Rıza Dizdaroğlu Sokak ile 
kesiştiği yerden başlayarak Fiskobirlik Sokak ile kesiştiği yer, Fiskobirlik Sokaktan devamla bu 
Sokağın Sevgi Caddesi ile kesiştiği yer, Sevgi Caddesinden devamla bu Caddenin Rıza 
Dizdaroğlu Sokakla kesiştiği yer, Rıza Dizdaroğlu Sokaktan devamla bu Sokağın başlangıçtaki 
Samsun Ordu Karayoluyla kesiştiği yer ile çevrili alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

9 - Giresun Dördüncü Noterliğinin; İnönü Caddesinin Cemal Gürsel ve Orhan Yılmaz 
Caddelerinin kesiştiği kavşaktan başlayarak batıya doğru İnönü Caddesi boyunca, bu Caddenin 
güney tarafında (dağ tarafında) bulunan Cadde ve Sokakların derinliklerinde ve yine İnönü 
Caddesinin kuzey tarafında bu Caddeye pararel açılan Şebboy Sokak, Kına Sokak ve Yetmişiki 
Evler Sokaklar ve İnönü Caddesine dik açılan Hurşit Ağa Sokak ve Petunya Sokakların 17 metre 
derinliklerinde İnönü Caddesi boyunca ve İnönü Caddesinin her iki tarafında olmak üzere, diğer 
noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

10 - İnegöl Yedinci Noterliğinin; Bursa istikametinden gelip Ankara Asfaltından İnegöl 
merkezine giriş yapılan Osmaniye Mahallesi İstiklal Caddesinin Yeşil Bursa Caddesiyle kesiştiği 
yerden başlayarak Pamuk Sokakla kesiştiği yere kadar olan kısmında ve kısma sağlı-sollu açılan 
cadde ve sokakların 50 metre derinliklerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak 
uygun bir yerde, 

11 - Karaman Beşinci Noterliğinin; Turgut Özal Caddesinin Behçet Kemal Çağlar 
Caddesiyle kesiştiği yerden başlayarak Turgut Özal Caddesinden devamla Atatürk Bulvarı, 
Atatürk Bulvarının İmaret Caddesiyle kesiştiği yerden İmaret Caddesi ve 152. Sokaktan devamla 
152. Sokağın Behçet Kemal Çağlar Caddesiyle kesiştiği yer ve Behçet Kemal Çağlar 
Caddesinden devamla bu Caddenin başlangıçtaki Turgut Özal Caddesi ile kesiştiği yer ile çevrili 
alanın içinde ve çerçeve cadde ve sokakların bu alana bakan taraflarında, diğer noterliklerle 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

12 - Kızıltepe Beşinci Noterliğinin; Vatan Caddesinin tamamı ile devamında Mardin 
Caddesinin üzerinde bulunan Kızıltepe Devlet Hastanesine kadar olan kısmın her iki tarafında, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

13 - Kilis İkinci Noterliğinin; Mercidabık Caddesinin Yavuz Sultan Selim Caddesi ile 
kesiştiği noktadan başlayarak İnönü Bulvarına, buradan devamla Orgeneral Safter Necioğlu 
Bulvarının Mevlana Caddesi ve Stadyum sokakla kesiştiği yerde bitmek üzere ve bu Bulvarların 
her iki tarafında bağlantılı olduğu ara cadde ve sokaklarda 50 metre derinliğe kadar olan bölgede, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

14 - Ortaca İkinci Noterliğinin; Cumhuriyet Caddesinin Sağlık Sokağı ile kesiştiği yerden 
başlayarak, Cengiz Topel Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, Cengiz Topel 
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Caddesinin Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Atatürk Bulvarı ile kesiştiği yere 
kadar olan bölümünde, Atatürk Bulvarının Cengiz Topel Caddesi ve İnönü Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak 170 Sokak ve Karaoğlanoğlu Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan bölümünde, 
caddelerin her iki yönünde ve bu caddelere açılan tüm cadde ve sokakların 50 metre 
derinliğindeki bölümlerinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

15 - Osmaniye Yedinci Noterliğinin; Devlet Bahçeli Bulvarının Atatürk Caddesi ile kesiştiği 
yerden başlayarak adı geçen Bulvarın Dr.Mahmut Kobaner Caddesi ile kesiştiği yere kadar olmak 
üzere Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde veya bu bulvara açılan cadde ve sokakların 25 metre 
derinliğine kadar olan alanda, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde,  

16 - Polatlı Dördüncü Noterliğinin; Adnan Menderes Caddesinin Yavuz Selim Caddesi ile 
kesiştiği yerden başlayarak Nasrettin Hoca Bulvarıyla kesiştiği yere kadar olan kısımında ve bu 
kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterliklerle 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

17 - Reyhanlı İkinci Noterliğinin; Atatürk Caddesi ile Şemsettin Mursaloğlu Caddesinin 
kesiştiği eski Reyhanlı Adliyesi ile Reyhanlı Belediye Binasının önündeki kavşaktan başlayarak, 
Atatürk Caddesinin Şehit Cüneyt Güder ve Mahmut Ekmen Caddesi ile kesiştiği kavşağa kadar 
olmak üzere Atatürk Caddesi üzerinde ve kısma açılan sağlı-sollu cadde ve sokakların 150 metre 
derinliklerine de inilmek suretiyle belirlenen alan içerisinde, diğer noterliklerle rekabet ortamı 
yaratmayacak uygun bir yerde, 

18 - Serik Beşinci Noterliğinin; Serik Caddesinin Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle 
kesiştiği yerden başlayarak, Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesinden devamla bu Caddenin Çopuroğlu 
Caddesi ile kesiştiği yer, Çopuroğlu Caddesinden devamla bu Caddenin Dr. Baki Özpınar (Rüştü 
Reçber) Caddesiyle kesiştiği yer, Dr. Baki Özpınar (Rüştü Reçber) Caddesinden devamla bu 
Caddenin Serik Caddesiyle kesiştiği yer ve Serik Caddesinden devamla bu Caddenin 
başlangıçtaki Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesiyle kesiştiği yer ile çevrili alanda ve çerçeve 
caddelerden Serik Caddesinde kuzey yönünde tek cepheli, diğer cadde ve sokaklarda ise çift 
cepheli olacak şekilde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

19 - Siverek Üçüncü Noterliğinin; Hürriyet Caddesinin, İnönü Bulvarı ve Cumhuriyet 
Caddesi ile kesiştiği yerden başlayarak Hacı Yusuf Sami Caddesi ile kesiştiği yere kadar olan 
kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50'şer metre derinliklerinde, 
diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

20 - Sorgun İkinci Noterliğinin; Ankara Bulvarının (Ankara-Sivas Karayolunun) Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi ile kesiştiği noktadan başlayarak, Cumhuriyet Caddesi ile kesiştiği noktaya 
kadar Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinin her iki yakasına açılan 
sokakların 50 metre derinliğinde, diğer noterlikle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

21 - Terme İkinci Noterliğinin; Batıda Terme Çayı üstündeki batıya tek yön gidiş olan 
saat Kulesine giden köprünün karaya birleştiği batıdaki ucundan başlamak üzere doğuya devamla 
Çağlayan Caddesi boyunca ve devamında Ünye Caddesi boyunca Samsun Ordu Karayolunun 
kesiştiği noktaya kadar geliş gidiş istikametinde Caddenin her iki tarafında, diğer noterlikle 
rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

22 - Torbalı Beşinci Noterliğinin; Alpkent Mahallesinde Metropolis Bulvarının İzmir - 
Aydın Asfaltı ile kesiştiği yerden başlayarak, 5086 Sokakla kesiştiği yere (Tren yolu üst geçidine 
kadar) kadar olan kısmında ve bu kısma her iki tarafından açılan cadde ve sokakların 50 metre 
derinliğine kadar olan yerlerde, diğer noterliklerle rekabet ortamı yaratmayacak uygun bir yerde, 

 6349/1-1 



2 Temmuz 2016 – Sayı : 29760 RESMÎ GAZETE Sayfa : 141 

 

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
VAKFIN ADI: Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı  
VAKFEDENLER: Fatma Tabanlı, Selda Mırıkyiğit, Ersin Erdoğmuş, İsmail Murat 

Kurşun, Mediha Mırıkyiğit, Hürriyet Tabanlı Turan, Tunay Karlıdere, Cumhur Soyhan, Hüseyin 
Kayaoğlu, Ahmet Esen Balıbek, Mehmet Yavuz, Levent Tellioğlu, Ömer Işıklar, Rahmi Kula, 
Güneş Bilgiç, Aynur Dolan, Ayşe Keçecioğlu, Gözde Tabanlı, Ahmet İnan, Hatice Çavlan, 
Asuman Demir, Yasemin Ergenekon, Keziban Kalcı, Serpil Yıldız, Emel Kavas, Kemal Fatih 
Fenercioğlu, Sunay Tunca, Mehmet Akın Yuyar, Mehmet Serdar Albayrak, Mehtap Bozhan, Seda 
Çakınberk, Mehmet Niyazi Eğinlioğlu, Nihat Tan, Gülten Bayık Yaral, Hayriye Elçin Acar, 
Neriman Köybaşı, İsmail Sarsılmaz, Hale Eğinlioğlu, Osman Çakan, Fahrettin Keskin, İsmail 
Barış Aydın, Yusuf Kayaoğlu, Elif Savaş, Şaziye Öztüzün 

VAKFIN İKAMETGAHI: BALIKESİR 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.06.2016 tarihinde kesinleşen, 19.04.2016 
tarih ve E: 2016/132, K: 2016/487 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Otizmli ve yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin; yaşamları 
boyunca eğitim, sağlık, rehabilitasyon ihtiyaçlarının karşılanmasını ve bu bireyler için 
olabildiğince erken teşhis olanağı sunulmasını sağlamak, erken çocukluk dönemi, okul öncesi 
ilköğretim ve ortaöğretim çağında uygun ve nitelikli, dünyada kabul gören yöntemlerle eğitim 
almalarına olanak tanımak ve iş hayatlarında imkan sağlayarak destek olmak, topluma uyum 
sağlama ve topluma kazandırılmalarında kamu hizmetine katkıda bulunmak, normal bireyler ile 
sosyal kültürel ve yeteneklerini arttırıcı etkinlikler yapmalarına spor, hayvancılık ve tarım ile 
uğraşmalarına, doğa ve toplumla kaynaşmalarına destek olmak ve vakıf senedinde yazılı diğer 
amaçları gerçekleştirmek.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 100.000.00.-TL. (YüzbinTürklirası) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Keziban Kalcı, Ahmet Esen Balıbek, Fatma Tabanlı, Erdem 

Doğan, Selda Mırıkyiğit, Selma Kulağıdelikoğlu, Sevgi Temel 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Hazırlanacak 

dağılma bilançosunda çıkacak bakiye malvarlığı Yönetim Kurulunun uygun göreceği benzer 
amaçlı bir kuruluşa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6323/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Türkkan Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı. 
VAKFEDENLER: Lütfü TÜRKKAN, Mücahit TÜRKKAN. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: KOCAELİ. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Gebze 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/06/2016 tarihinde kesinleşen 25/04/2016 
tarihli ve E: 2016/6, K: 2016/113 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Türkiye’deki eğitim olanaklarının eşit bir biçimde yürütülmesine 
yardımcı olmak, temelinde insan sevgisi olan, kültürlü, değerlerine sahip çıkan bir nesil 
yetişmesine katkıda bulunmak, yurt genelinde ihtiyaç sahibi insanlara yardımda bulunmaktır. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL Nakit. 
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YÖNETİM KURULU: Lütfü TÜRKKAN, Mücahit TÜRKKAN, Nihan TÜRKKAN, 
Emir TÜRKKAN, Dilara TÜRKKAN. 

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların 
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı amaçlı benzer bir vakfa devredilir. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 6261/1-1 
————— 

VAKFIN ADI: Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı.  
VAKFEDENLER: Nesrin Kalaycıoğlu, Nevin Apaydın. 
VAKFIN İKAMETGÂHI: Ankara. 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 10.06.2016 tarihinde kesinleşen 05.04.2016 
tarihli ve E: 2016/60, K: 2016/152 sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Rasim Kaygusuz’un yazdığı "Cin Ali Hikâye Kitaplarının" ve 
geliştirmiş olduğu "Oyunla Okuma Yazma Öğretim Sisteminin" yaşamasını sağlamak, bunun yanı 
sıra; Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal olarak gelişimi için çalışmak; daha yüksek, 
verimli ve etkin düzeyde eğitim olanaklarının sağlanmasına hizmet etmektir. 

VAKFIN MAL VARLIĞI: 150.000 TL(YüzellibinTürkLirası) nakit. 
YÖNETİM KURULU: Nesrin Kalaycıoğlu, Nevin Apaydın, Nuri Emre Apaydın. 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Eğitim amaçlı 

kullanılmak üzere, Ankara’da eğitim fakültesi olan bir üniversiteye devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 6262/1-1 

————— 
VAKFIN ADI: Nalıncı Baba Vakfı 
VAKFEDENLER: Mehmet Eroğlu, Halil Okyay, Alper Avcı, Veysel Esenlioğlu, Fatih 

Yiğit 
VAKFIN İKAMETGAHI: İZMİR 
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE 

NO’SU: Bergama 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 05/01/2016 tarihli ve E: 2015/180, K: 2016/4 
sayılı kararı. 

VAKFIN AMACI: Yurt içi ve yurt dışında her türlü eğitim - öğretim, sağlık, sosyal-
kültürel, sportif ve çevre ile ilgili faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle sosyal ve insani meselelerin 
çözümüne, toplumun maddi ve manevi gelişmesine vakıf senedi çerçevesinde katkıda 
bulunmaktır.  

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.500 TL (Altmış Bin Beşyüz) Nakit 
YÖNETİM KURULU: Mehmet Eroğlu, Halil Okyay, Alper Avcı, Fatih Yiğit 
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Mütevelli Heyet 

üyelerinin belirleyeceği bir vakfa devredilir. 
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur. 6264/1-1 

————— 
Tekirdağ'da kurulmuş olan Tekirdağ Sosyal Hizmetler Vakfı, Tekirdağ 2. Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 14.06.2016 tarihli tavzih kararlı, 04.02.2016 tarihinde kesinleşen, 27.10.2015 
tarihli ve E: 2014/74, K: 2015/486 sayılı kararına istinaden dağılmıştır. Türk Medeni Kanununun 
104. maddesi gereğince ilân olunur. 6263/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/36411 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM 
MERKEZİ KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620-264 2768679 
Posta 
Kodu 

54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı MUSTAFA SAKIZLIOĞLU  

Adresi 

ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİ 
DÖRTYOL SANAYİ SİT. 3. 
SOK. NO.:26-28 
ARİFİYE/SAKARYA 

 

T.C. Kimlik No. 11000571476  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

7400093206  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

154425  

6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK  

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/88706 (Karar No.:364) 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı ERZURUM TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ERZURUM/YAKUTİYE 

Adresi LALAPAŞA MAHALLESİ 
HASTANELER CADDESİ NO.:6 

Tel-Faks 442 233 51 78 - 442 233 13 89 

Posta 
Kodu 25100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖZAKKAYALAR OTOMOTİV 
İNŞAAT ELEKTRİK GIDA 
TEMİZLİK HİZMETLERİ 
SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
2'NCİ SANAYİ SİTESİ A/3 BLOK 
NO.:11 DİYARBAKIR 

 

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

6630319109  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

DİYARBAKIR TİC.                       
VE SAN. OD. 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 20926  
6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/2/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/88706 (Karar No.:366) 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ERZURUM TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ERZURUM/YAKUTİYE 

Adresi 
LALAPAŞA MAHALLESİ 
HASTANELER CADDESİ NO.:6 

Tel-Faks 442 233 51 78 - 442 233 13 89 

Posta 
Kodu 

25100 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ÖZAKKAYALAR OTOMOTİV 
İNŞAAT ELEKTRİK GIDA 
TEMİZLİK HİZMETLERİ 
SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

 

Adresi 
2'NCİ SANAYİ SİTESİ A/3 BLOK 
NO.:11 DİYARBAKIR 

 

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

6630319109  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

DİYARBAKIR TİC.                       
VE SAN. OD. 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 20926  
6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/3/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/21148 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
2’NCİ ANA BAKIM 
MERKEZİ KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KAYSERİ/KOCASİNAN 

Adresi 
SANAYİ MAH. OSMAN 
KAVUNCU BULVARI. 
NO.:190/1 

Tel-Faks 352 3302918 - 352 3209383 

Posta 
Kodu 

38060 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
ERTAŞ OTOMOTİV TİCARET 
VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

 

Adresi 
İ.O.S.B. DOLAPDERE SAN. SİT. 
19. ADA NO:17 
BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 

 

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

3720018948  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 156164  
6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/4/1-1 



2 Temmuz 2016 – Sayı : 29760 RESMÎ GAZETE Sayfa : 147 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/123648 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
172’NCİ ZIRHLI TUGAY 
KOMUTAN YARDIMCILIĞI 

İl/İlçe ŞIRNAK/CİZRE 

Adresi  Tel-Faks 486 6171469 - 486 6169169 
Posta 
Kodu 

73200 E-Mail  

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı ABDULKERİM ÖNGÜN  

Adresi 
HÜKÜMET CAD. NO.:108/2 
İDİL/ŞIRNAK 

 

T.C. Kimlik No. 59038530362  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İDİL ESNAF VE 
SANATKARLAR ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 73/11310  
6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/5/1-1 



Sayfa : 148 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2016 – Sayı : 29760 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/80311 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı ERZURUM TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ERZURUM/YAKUTİYE 

Adresi LALAPAŞA MAH. 
HASTANELER CAD. NO:6 Tel-Faks 4422335178-4422331389 

Posta Kodu 25100 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

SAMEL YAPI 
KİMYASALLARI İNŞAAT 
TAAHHÜT MÜHENDİSLİK 
HİZMETLERİ PETROL 
ÜRÜNLERİ OTOMOTİV 
SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 
İSTASYON MAH. CENGİZ 
TOPEL CAD. NO:3 
YAKUTİYE/ERZURUM 

- 

T.C. Kimlik No. - - 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 7420412165 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ERZURUM TİCARET VE 
SANAYİ ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 15032 - 
6. Yasaklama 
Süresi Ay (  ) Yıl (1) 7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 
a-4734 

KİK (  ) b-4735 
KİSK (X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/6/1-1 



2 Temmuz 2016 – Sayı : 29760 RESMÎ GAZETE Sayfa : 149 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/3815 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ANKARA TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ANKARA/KEÇİÖREN 

Adresi ESKİ GARAJ YANI-ETLİK Tel-Faks 0 312 384 32 50-0 312 384 32 61 
Posta Kodu 06010 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
VİTAMİN GIDA AKARYAKIT 
NAKLİYAT SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

ADİL AKBEL 

Adresi 

GÜRPINAR ADNAN  
KAHVECİ MAH. ÇALIŞLAR 
CAD. NO.:8/2 
BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 

GÜRPINAR ADNAN  KAHVECİ 
MAH. ÇALIŞLAR CAD. NO.:8/2 
BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 47515896612 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

9250470458  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 458744  
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/7/1-1 



Sayfa : 150 RESMÎ GAZETE 2 Temmuz 2016 – Sayı : 29760 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2013/63978 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
İZMİR TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe İZMİR/KONAK 

Adresi 
GAZİLER CD./ 1420 SOKAK 
1/3 

Tel-Faks 2324330076-2324332709 

Posta Kodu 35128 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

ETASİS ELEKTRONİK TARTI 
ALETLERİ VE SİSTEMLERİ 
SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ 

SÜHA ÖZBAY 

Adresi 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
10. CADDE NO:12 
ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
10. CADDE NO:12 
ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR 

T.C. Kimlik No. - 20794909358 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

3810019085 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ESKİŞEHİR SANAYİ ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 26355 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/8/1-1 



2 Temmuz 2016 – Sayı : 29760 RESMÎ GAZETE Sayfa : 151 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/146173 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
2’NCİ KOLORDU 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ÇANAKKALE/GELİBOLU 

Adresi 
HOCA HAMZA MAH. 
TUĞSAVUL CAD. 15  

Tel-Faks 2865661137-2865666898 

Posta Kodu 17500 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

GÜLMEZLER TARIM 
ÜRÜNLERİ VE OTOMOTİV 
SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

- 

Adresi 
YENİ TOPTANCI HALİ NO:19 
ALTIEYLÜL/BALIKESİR 

- 

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

4210015039 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

BALIKESİR TİCARET ODASI - 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 9011/MERKEZ - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/9/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/111233 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ HAVA İKMAL BAKIM 
MERKEZİ KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe ESKİŞEHİR/TEPEBAŞI 

Adresi 
GÜNDOĞDU MAH. 
ANKARA ASFALTI KARTAL 
KAVŞAĞI 

Tel-Faks 222 2375940 - 222 2375939 

Posta 
Kodu 

26320 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

KEMAL TOPRAK MAKİNA 
HIRDAVAT BİLGİSAYAR 
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ 

KEMAL TOPRAK 

Adresi 
1180. SOK. (ESKİ 10. SOKAK) 
NO.:22 KAT:1 OSTİM/ANKARA 

1180. SOK. (ESKİ 10. SOKAK) 
NO.:22 KAT:1 OSTİM/ANKARA 

T.C. Kimlik No. - 11761078832 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

5440638349  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ANKARA TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 175108  
6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/10/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/40939 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
1'İNCİ ANA BAKIM 
MERKEZİ KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe SAKARYA/ARİFİYE 

Adresi  Tel-Faks 264 2751620-264 2768679 
Posta 
Kodu 

54580 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 

MENATEK YEDEK PARÇA 
İTHALAT İHRACAT SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

NERMİN ÜNAL 

Adresi 
ESENŞEHİR MAH. BOSTANCI 
YOLU CAD. HASEKİ SOK. 
NO.:22 ÜMRANİYE/İSTANBUL  

ESENŞEHİR MAH. BOSTANCI 
YOLU CAD. HASEKİ SOK. 
NO.:22 ÜMRANİYE/İSTANBUL 

T.C. Kimlik No. - 35920407066 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6140081719  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

366966  

6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK  

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/11/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/110793 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
FOÇA İKMAL DESTEK 
KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe İZMİR/FOÇA 

Adresi 
LEVENTLER ASKERİ 
LİMANI ESKİ FOÇA 

Tel-Faks 2328121522-2328127318 

Posta 
Kodu 

 E-Mail - 

4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüze 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı HALİM ARASAN  

Adresi 

ALİ FUAT ERDEM MAH. 
RASİME ŞEYHOĞLU SOK. 
NO.:252/2 
KARABAĞLAR/İZMİR 

 

T.C. Kimlik No. 46447675586  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

0720471777  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İZMİR TİCARET ODASI  

Ticaret/Esnaf Sicil No. 173194  
6. 
Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/12/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/64503 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
GÖLCÜK DENİZ İKMAL 
MERKEZİ KOMUTANLIĞI 

İl/İlçe KOCAELİ/GÖLCÜK 

Adresi - Tel-Faks 2624141129-2624147943 
Posta Kodu 41650 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
BOYSAN BOYA SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

EVREN YATIRIM FİNANSMAN 
VE PAZARLAMA ANONİM 
ŞİRKETİ 

Adresi 
BİRLİK ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ DOĞU CAD. NO:6 
TEPEÖREN TUZLA/İSTANBUL 

BİRLİK ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ DOĞU CADDESİ NO:6 
TUZLA/İSTANBUL 

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

1820024463 3830015319 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

İSTANBUL TİCARET ODASI 
İSTANBUL TİCARET SİCİL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 146652 174093 
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/13/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/6634 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ADANA/SEYHAN 

Adresi 
RESATBEY MAH. ORDU 
CAD. ADLİYE ARKASI 

Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MERSİN UN SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

AYDAN DAYI KAYMAZ 

Adresi 
BAHÇELİ KÜRKÇÜ MAH. 
ADANAYOLU CAD. NO:1/A 
AKDENİZ/MERSİN 

BULUKLU MAH. 107006 SK. 
NO:28-1 İÇ KAPI NO:28/1 
TOROSLAR/MERSİN 

T.C. Kimlik No. - 14480249170 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6180412040 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

MERSİN TİCARET VE 
SANAYİ ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 11350 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/14/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2016/41176 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin - 

Adı 
ADANA TEDARİK BÖLGE 
BAŞKANLIĞI 

İl/İlçe ADANA/SEYHAN 

Adresi 
RESATBEY MAH.ORDU 
CAD. ADLİYE ARKASI 

Tel-Faks 3223525301-3223597885 

Posta Kodu 01330 E-Mail - 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel 
Kişi 

5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
MERCANOĞLU MEDİKAL 
İNŞAAT TİCARET VE 
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ 

TURAN MERCAN 

Adresi 

BEYAZIT MAH. AĞRI YOLU 
ÜZERİ TARIM KREDİ 
KOOPERATİFİ YANI NO:27 
ERCİŞ/VAN 

BEYAZIT MAH. AĞRI YOLU 
ÜZERİ TARIM KREDİ 
KOOPERATİFİ YANI NO:27 
ERCİŞ/VAN 

T.C. Kimlik No. - 32798100112 
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6160120953 - 

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

ERCİŞ TİCARET VE SANAYİ 
ODASI 

- 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 1865 - 
6. Yasaklama 
Süresi 

Ay (6) Yıl (  ) 
7. Yasaklamanın 
Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 
KİK 

(X) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

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

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

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

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

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

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

 6336/15/1-1 
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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. 

 6341/1-1 
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Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. İhale Kayıt Numarası (İKN)  

2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı 

İl/İlçe Merkez 

Adresi 
Kırklareli Üniversitesi Kayalı 
Kampüsü Rektörlük Binası 

Tel-Faks 288 212 96 80 

Posta Kodu 39100 E-Mail imidb@klu.edu.tr 

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

Adı/Unvanı 
Mayadağ Turizm - Seyehat Bil. ve Danş. 
Tic. Ltd. Şti. 

Mustafa KÖSEOĞLU (Şirket 
Müdürü) 

Adresi 
Karakaş Mah. Karakaşbey Sok. No: 1/2 
Merkez / KIRKLARELİ 

Bademlik Mah. 384. Sok: 11/3 
Merkez / KIRKLARELİ 

T.C. Kimlik No.  16457479788 

Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

6130828171  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 
No. 

4318  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(  ) 

 

c-2886 DİK (X) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm İhalelerden (X) Tüm İhalelerden (  ) 

Bakanlık İhalelerinden (  ) Bakanlık İhalelerinden (  ) 

Kurum İhalelerinden (  ) Kurum İhalelerinden (  ) 

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

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

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

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

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

 6342/1-1 
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Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 
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. 

 6339/1-1 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden: 

 
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. 

 6393/1-1 
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Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından: 

 
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. 

 6348/1-1 
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Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından: 

 
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. 

 6340/1-1 
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Milli Eğitim 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. 

 6337/1-1 
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Milli Eğitim 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. 

 6338/1-1 
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden: 
AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR 

(PROFESÖR, YARDIMCI DOÇENT) 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında 
yayınlanan Akademik Atanma ve Değerlendirme Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi 
alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanla ilgili 
tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 

(İlan edilen kadrolara atamalar YÖKSİS onay işlemleri tamamlandıktan sonra 
yapılacaktır.)  

BİRİMİ 
ANABİLİM 

DALI UNVANI ADET DERECE BAŞVURU KOŞULU 
SAĞLIK 

YÜKSEKOKULU 
Hemşirelik 

Bölümü Profesör 1 1 Üroloji ve Androloji konusunda 
çalışmalara sahip olmak. 

ECZACILIK 
FAKÜLTESİ 

Eczacılık Meslek 
Bilimleri Bölümü/ 
Farmasötik Kimya 

Anabilim Dalı 

Yardımcı 
Doçent 1 5 

Allicin ve Ajoene Türevlerinin 
Sentezi, İnklüzyon Çalışmaları, 
anti-Bakteriyel ve Kanser 
Hücreleri Üzerine Biyolojik 
aktivite Ölçümleri Konusunda 
Doktora çalışması yapmış olmak. 

 6416/1-1 —— • —— 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

DÜZELTME İLANI 
01.07.2016 tarih ve 29759 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz birimlerine 

alınacak Akademik personel alımı ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. 
 
SEHVEN YAYIMLANAN 
 

Birimi Bölümü 
Anabilim 
Dalı/Alanı Unvanı Derecesi Adet Açıklama 

Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri 

Fakültesi 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Biyomedikal 
Mühendisliği Profesör 1 1 

Essential oil 
extraktlarının zararları 

ve hastalıklara olan 
etkileri konusunda 
çalışmaları olmak. 

Türk Müziği 
Devlet 

Konservatuvarı 
Türk Müziği  

Türk Din 
Musikisi 

Anasanat Dalı 

Yardımcı 
Doçent 5 1 Ud eğitimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

 
OLMASI GEREKEN 
 

Birimi Bölümü 
Anabilim 
Dalı/Alanı Unvanı Derecesi Adet Açıklama 

Mühendislik 
ve Doğa 
Bilimleri 
Fakültesi 

Biyomedikal 
Mühendisliği 

Biyomedikal 
Mühendisliği Profesör 1 1 

Essential oil ve 
extraktların zararlı ve 
hastalıklara etkileri 

konusunda 
çalışmaları olmak. 

Türk Musikisi 
Devlet 

Konservatuvarı 
Türk Müziği  

Türk Din 
Musikisi 

Anasanat Dalı 

Yardımcı 
Doçent 5 1 Ud eğitimi konusunda 

çalışmaları olmak. 

 6358/1-1 
—— • —— 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden: 
ÖĞRETİM ÜYESİ İLANINDA DEĞİŞİKLİK 

01/07/2016 tarih ve 29759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi İlanındaki 9 
sıra sayılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü Doçent kadrosunun anabilim dalı 
“Mali İktisat” olarak düzeltilmiştir. 6398/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  45.09/14 
Toplantı Tarihi ve No : 27.05.2016 - 281 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 27.05.2016 - 6731 İZMİR 
Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Emcelli mahallesi, Topuzlu Mezarı Mevkiinde bulunan, tapunun 

1227 nolu mezarlık vasıflı parselinde ve 101 ada 1 nolu orman vasıflı parselinde yeralan 
kayalıklar üzerindeki ayak izlerinin olduğu, Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca I.(birinci) derece 
Arkeolojik sit olarak tescil edilmesi önerilen alana ilişkin 2863 sayılı kanunun 5177 sayılı kanun 
ile değişik 7. maddesi kapsamında iletilen Manisa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 
27.01.2016 tarihli ve 95722320-299-E.1173 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.01.2016 tarihli ve 20913469- 045-E.403514 sayılı yazısı 
ve eki, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 19.02.2016 tarihli ve 761 sayılı yazısı 
ve eki, Sarıgöl Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 03.03.2016 tarihli ve 
32659580-821- E.14/747 sayılı yazısı, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü’nün 09.03.2016 tarihli 
ve 72994857-255.03.(255.03).507658 sayılı yazısı ve konuya ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 24.05.2016 tarihli, 24.05.2016 tarih ve 587 sayı ile Müdürlük evrak 
kaydına giren rapor okundu, işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda; 

Manisa ili, Sarıgöl ilçesi, Emcelli mahallesi, Topuzlu Mezarı Mevkiinde bulunan, tapunun 
1227 nolu mezarlık vasıflı parselinde ve 101 ada 1 nolu orman vasıflı parselinde kayıtlı 
taşınmazlarda yer alan ayak izlerinin bulunduğu alanın, kararımız eki 1/5000 ölçekli kadastral 
haritada gösterildiği şekilde I. (birinci) Derece Arkeolojik sit olarak tesciline, kararımız eki sit 
fişinin uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  65.03/02 
Toplantı Tarihi ve No : 16/06/2016 - 90 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 16/06/2016 - 1286 VAN 
Van İli, Erciş İlçesi, J50c17c-18d-22b-23a paftalarında, Bayazıt Mahallesi, 261 ada, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 94, 95, 96, 97, 98 ve 99 nolu parseller 
ile Aşağı Işıklı Mahalesi 120 ad,a 1 nolu ve Yukarı Işıklı Mahalesi 157 ada, 3 nolu parsellerde 
bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığının 14/03/1981 tarih ve 
A-2762 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen ve Van Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25/05/2011 tarih ve 810 sayılı kararı ile sit sınırları 
belirlenen Zernaki Tepe Antik Kenti’nin tescil güncellenmesine ilişkin; Erciş Belediye 
Başkanlığının 03/05/2016 tarih ve 537 sayılı yazısı ile konuya ilişkin Müdürlüğümüz 
uzmanlarınca hazırlanan sit fişi, sit sınırını gösteren kroki ile 13/06/2016 tarih ve 257 sayılı 
uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi, belge ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Van İli, Erciş İlçesi, J50c17c-18d-22b-23a paftalarında, Bayazıt Mahallesi, 261 ada, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 94, 95, 96, 97, 98 ve 99 nolu parseller 
ile Aşağı Işıklı Mahalesi 120 ada, 1 nolu ve Yukarı Işıklı Mahalesi 157 ada, 3 nolu parsellerde 
bulunan Zernaki Tepe Antik Kenti’nin tescil güncellenmesine ilişkin; hazırlanan sit fişinin uygun 
olduğuna, sit sınırlarının karar ekinde bulunan koordinatlı krokide belirlendiği şekli ile 
güncellenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
İSTANBUL I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

  03.06.2016/AT 
Toplantı Tarihi ve No : 03.06.2016 - 208 Toplantı Yeri 
Karar Tarihi ve No : 03.06.2016 - 1912 İSTANBUL 

KARAR 
İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 60 pafta, 154 ada, 4 parselde yer alan, 

kamu mülkiyetine ait olan, 08.03.2004 onanlı 1/1000 ölçekli Bakırköy Merkez Uygulama İmar 
Planında kültür tesisi lejantında kalan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 
26.01.1964 tarihli ve 2341 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen, 
İstanbul 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 07.12.2005 tarihli ve 
1444 sayılı kararıyla koruma grubu I olarak belirlenen ve yine aynı kararla karar eki paftadaki 
şekli ile koruma alanı belirlenen, Hebdomon Sarnıcına (Fil Damı) ilişkin; Bakanlığımız TUES 
(Tescilli Ulusal Evnanter Sistemi) projesi kapsamında koruma alanı sınırlarının sayısallaştırılması 
ve güncelleştirilmesi çalışmaları yapılacağı ifade edilen 20.01.2016 tarihli 86 sayılı Müdürlük 
yazısı, Bakırköy Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.02.2016 tarihli 5184 
sayılı yazısı, hazırlanan uzman raporu okundu, 34.07.554 nolu işlem dosyası incelendi, 
Kurulumuzun 12.05.2016 tarihli 1861 sayılı kararı gereğince Kurulumuz üyelerince 26.05.2016 
tarihinde yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 60 pafta, 154 ada, 4 parselde yer alan 
Fil Damı Sarnıcı koruma alanı sınırlarının karar eki paftadaki şekliyle güncellenmesine ve 
sayısallaştırma çalışmasının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 42.11/53 
Toplantı Tarihi ve No : 15.01.2016 - 153 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 15.01.2016 - 3387 KONYA 
Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, Cihangir Mevkii sınırları içerisinde 

bulunan Cihangir Mevkii Höyük’ün tesciline ilişkin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar 
ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarih ve 5368-44799 sayılı yazısı, Kadınahnı 
Belediye Başkanlığı’nın 28.12.2015 tarih ve 349-2545 sayılı yazısı, Konya Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.11.2015 gün ve 4411 kayıt nolu 
raporu ile Atlantı Mahallesi, L28A-10-A pafta, 5432 parselde hayvancılık tesisi ve bakıcı evi 
yapılması istemine ilişkin, Kadınhanı Belediye Başkanlığı’nın 23.10.2015 tarih, 349-2122 sayılı 
yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Kadınhanı İlçesi, Atlantı Mahallesi, Cihangir Mevkii sınırları içerisinde 
bulunan Cihangir Mevkii Höyük’ün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit 
sınırlarının ekli 1/5000 kadastral harita üzerinde işaretlendiği, 1/25000 ölçekli haritada 
koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde 
Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 
Şartlarının uygulanmasına, 5432 parselin büyük bir kısmının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde 
kalması nedeni ile Yüksek Kurul’un 05.11.1999 tarih, 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda parsel 
üzerinde hayvancılık tesisi ve bakıcı evi yapılmasının uygun olmadığına karar verildi. 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır. 
2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 

Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 
3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 

devam edilebilecektir. 
4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 

gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 
5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 
6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 

alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 70.00/408 
Toplantı Tarihi ve No : 05.02.2016 - 155 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 05.02.2016 - 3433 KONYA 
Karaman İli, Merkez İlçesi, Yuvatepe Köyü, Tilkitepe Mevkii sınırları içerisinde bulunan 

Tilkitepe Örenyeri’nin tesciline ilişkin, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 27.06.2013 
tarih, 821 sayılı yazısı ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 21.08.2013 tarih, 654187 sayılı 
yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Karaman İli, Merkez İlçesi, Yuvatepe Köyü, Tilkitepe Mevkii sınırları içerisinde bulunan 
Tilkitepe Örenyeri’nin I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 
1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, 
bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma 
Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır. 
2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 

Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 
3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 

devam edilebilecektir. 
4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 

gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 
5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 
6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 

alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 42.02/390 
Toplantı Tarihi ve No : 12.02.2016 - 156 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.02.2016 - 3441 KONYA 
Konya İli, Beyşehir İlçesi’nin içme suyu ihtiyacının karşılanması maksadıyla yapılması 

planlanan içme suyu isale hattının yapılmasına ilişkin, Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Plan Proje Dairesi Başkanlığı’nın 10.06.2015 tarih, 1378-5611 sayılı yazısı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.12.2015 tarih, 5779-
47102 sayılı yazısı, Konya Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 15.12.2015 
tarih, 6398-60335 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2015 tarih, E-68533 
sayılı yazısı ile Beyşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.01.2016 tarih, 
208-370 sayılı yazısı ile Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 11.02.2016 tarih, 506 kayıt nolu raporu okundu, eki dosya incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yeşildağ Mahallesi’nde bulunan Yeşildağ (Kaşaklı) Höyüğün 
3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kanunda belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 
I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit fişinin onaylanmasına, sit 
sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 ölçekli haritada 
işaretlendiği şekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planı 
yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının 
uygulanmasına, 

- İçme suyu isale hattının Yeşildağ (Kaşaklı) Höyüğün III. Derece Arkeolojik Sit Alanına 
isabet eden kararımız eki 1/3.000 ölçekli haritada işaretli kısmının 1.50 m. derinliğinde, 0.70 m. 
genişliğinde Yüksek Kurul’un 05.11.1999 tarih, 658 sayılı ilke kararı doğrultusunda yapılmasının 
uygun olduğuna, uygulamanın ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılmasına, 
uygulama sonrası hazırlanacak rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine, ancak Konya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 19.11.2004 tarih, 25 sayılı kararı ile I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Bademli Höyük ile Kurulumuzun 05.02.2013 tarih, 118 
sayılı kararı ile I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile tescil edilen Davutlar Höyüğün I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanlarına isabet eden kısmının ise uygun olmadığına, yeni içme suyu isale hattı sit 
alanından geçecekse öneri güzergahın Kurulumuza iletilmesine, 

- 2863 sayılı yasa kapsamında başka korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına 
rastlanılmayan söz konusu içme suyu isale hattının diğer bölümleri konusunda Kurulumuzca 
yapılacak işlem bulunmadığına,  

- Yapılacak çalışmalarda herhangi bir kültür varlığına rastlanılması halinde 2863 sayılı 
yasanın 4. maddesi gereği en geç üç gün içerisinde ilgili Mülki Amirliğe veya Müze Müdürlüğüne 
haber verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
A-I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır. 
2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 

Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 
3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 

devam edilebilecektir. 
4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 

gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 
5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 
6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 

alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
B-III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Her türlü altyapı uygulamaları için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 
2-Bu alanda Belediyesince inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj kazı sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler Müze 
Müdürlüğü’nce Koruma Bölge Kurulu’na iletilip, Kurulumuzdan izin alınmasından sonra 
uygulamaya geçilecektir.  

3-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 

4-Bu alanlardan taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
vb. ocakları açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir. 

5-Bu alanda 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma 
Kanununun 17.maddesi geçerli olacaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 42.02/391 
Toplantı Tarihi ve No : 12.02.2016 - 156 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 12.02.2016 - 3442 KONYA 
Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yeşildağ Mahallesi, İbrim Dağı Mevkisi’nde bulunan İbrim 

(Yeşildağ) Kalesi Örenyeri’nin tescil edilmesi istemine ilişkin, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 01.12.2015 tarih, 5423-45255 sayılı yazısı, 
Konya Orman Bölge Müdürlüğü Beyşehir Orman İşletme Müd.nün 03.01.2016 tarih, 313 sayılı 
yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.12.2015 tarih, E.68568 sayılı yazısı, Beyşehir 
Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.01.2016 tarih, 207-369 sayılı yazısı ile 
Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 11.02.2016 
tarih, 507 kayıt nolu raporu okundu, eki dosya incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Beyşehir İlçesi, Yeşildağ Mahallesi, İbrim Dağı Mevkisi’nde bulunan İbrim 
(Yeşildağ) Kalesi Örenyeri’nin 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kanununda 
belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 
tescil fişinin onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 
1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma 
Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 
Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır.
  

2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 
Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 

3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 
devam edilebilecektir. 

4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 
gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 

5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 
açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 

6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 68.03/38 
Toplantı Tarihi ve No : 04.03.2016 - 158 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 04.03.2016 - 3473 AKSARAY 
Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Süleymanhöyüğü Köyü’nde bulunan Konya Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.10.2009 tarih, 3328 sayılı kararı ile I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Süleyman Höyüğü’nün sit sınırlarının belirlenmesine 
ilişkin, Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 17.12.2015 tarih, 1905 sayılı yazısı, 
Aksaray İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nün 12.01.2016 tarih, 340 sayılı 
yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20.01.2016 tarih, 402423 sayılı yazısı ile Aksaray 
Valiliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 01.02.2016 tarih, 373-01022 sayılı yazısı 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Süleymanhöyüğü Köyü’nde bulunan Konya Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 05.10.2009 tarih, 3328 sayılı kararı ile I. Derece 
Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Süleyman Höyüğü’nün sit sınırlarının ekli 1/2000 
kadastral harita üzerinde işaretlendiği, 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı şekilde I.ve 
III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl 
içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar sit alanları için belirlenen Geçiş Dönemi 
Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
A-I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır.
  

2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 
Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 

3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 
devam edilebilecektir. 

4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 
gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 

5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 
açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 

6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 

B-III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Her türlü altyapı uygulamaları için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 
2-Bu alanda Belediyesince inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj kazı sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler Müze 
Müdürlüğü’nce Koruma Bölge Kurulu’na iletilip, Kurulumuzdan izin alınmasından sonra 
uygulamaya geçilecektir.  

3-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 

4-Bu alanlardan taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
vb. ocakları açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir. 

5-Bu alanda 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma 
Kanununun 17. maddesi geçerli olacaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 42.03/15 
Toplantı Tarihi ve No : 03.06.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 03.06.2016 - 3713 KONYA 
Konya İli, Bozkır İlçesi, Merkez, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 21.09.2000 tarih ve 3906 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 
edilen, aynı kararla koruma alanı belirlenen, 30-30-Ş pafta, 157 ada, 1 parseldeki Sırıstat Cami’ne 
ilişkin hazırlanan rölöve, rölöve detay, restitüsyon (I. ve II. Dönem), restorasyon, restorasyon 
detay proje ve raporlarının değerlendirilmesi istemini içeren Vakıflar Genel Müdürlüğü, Konya 
Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 18.05.2016 tarih ve 17818981-755.99-1451 sayılı yazısı, Konya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca 02.06.2016 tarih ve 2343 
kayıt nolu raporu okundu,  eki dosya incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Bozkır İlçesi, Merkez, Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun 21.09.2000 tarih ve 3906 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil 
edilen, aynı kararla koruma alanı belirlenen, 30-30-Ş pafta, 157 ada, 1 parseldeki Sırıstat 
Cami’nin koruma grubunun II olarak belirlenmesine, camiye ilişkin hazırlanan rölöve, rölöve 
detay, restitüsyon (I. ve II. Dönem), restorasyon, restorasyon detay proje ve raporlarının uygun 
bulunduğuna, uygulamanın Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları denetiminde yapılarak, 
uygulama sonrasına ilişkin rapor ve fotoğrafların Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 
 6209/6/1-1 

————— 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 42.06/43 
Toplantı Tarihi ve No : 11.03.2016 - 159 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 11.03.2016 - 3497 KONYA 
Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Fırınlı Mahallesi, Mantarlı Mevkisi’nde bulunan nekropol 

alanının tescil edilmesi istemine ilişkin, Akşehir Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü’nün 31.12.2015 
tarih, 979 sayılı yazısı, Doğanhisar Belediye Başkanlığı’nın 20.01.2016 tarih, 23 sayılı yazısı, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın 21.01.2016 tarih, 
1878 sayılı yazısı, Konya Orman Bölge Müdürlüğü’nün 23.02.2016 tarih, 372666 sayılı yazısı ile 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 10.02.2016 tarih, E.405137 sayılı yazısı okundu, eki dosya 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Doğanhisar İlçesi, Fırınlı Mahallesi, Mantarlı Mevkisi’nde bulunan nekropol 
alanının 3386-5226 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı kanunda belirtilen özellikleri taşıması 
nedeniyle I.ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin 
onaylanmasına, sit sınırlarının ekli 1/25.000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı ve 1/2000 
ölçekli haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı 
İmar Planı yapılıncaya kadar ekte belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma 
Şartlarının uygulanmasına, alandaki kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü uzmanları 
denetiminde, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili belediyesince doldurularak kapatılmasına karar 
verildi. 
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GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
A-I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır. 
2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 

Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 
3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 

devam edilebilecektir. 
4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 

gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 
5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 
6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 

alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
B-III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Her türlü altyapı uygulamaları için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 
2-Bu alanda Belediyesince inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj kazı sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler Müze 
Müdürlüğü’nce Koruma Bölge Kurulu’na iletilip, Kurulumuzdan izin alınmasından sonra 
uygulamaya geçilecektir.  

3-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 

4-Bu alanlardan taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
vb. ocakları açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir. 

5-Bu alanda 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma 
Kanununun 17. maddesi geçerli olacaktır. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 70.00/495 
Toplantı Tarihi ve No : 13.05.2016 - 165 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 13.05.2016 - 3648 KONYA 
Karaman İli, Merkez İlçesi, Gökçe Köyü sınırları içerisinde yer alan Örentepe Yerleşim 

Alanının tesciline ilişkin, Karaman İl Özel İdaresi’nin 22.03.2016 tarih, 59684512-163.99-E.3013 
sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 20913469-101.29.02-E.412821 sayılı yazısı ile 
Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 06.05.2016 
tarih, 1871 kayıt nolu rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda ; 

Karaman İli, Merkez İlçesi, Gökçe Köyü sınırları içerisinde yer alan Örentepe Yerleşim 
Alanının I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/25000 
ölçekli haritada koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 
3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve 
Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır.
  

2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 
Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 

3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 
devam edilebilecektir. 

4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 
gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 

5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 
açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 

6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 42.00/1678 
Toplantı Tarihi ve No : 18.05.2016 - 166 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.05.2016 - 3659 KONYA 
Konya İli, Meram İlçesi, İnlice Mahallesi’nde Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu’nun 30.06.2011 tarih, 4713 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 
olarak tescil edilen Erenkaya (İnlice) Nekropol Alanının hemen yakınında yapılan kaçak kazı 
sonucu ortaya çıkan yeraltı oda mezarına ilişkin, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı’nın 
18.12.2015 tarih, 0410-970-15 sayılı yazısı ve Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 21.12.2015 tarih, 4910 kayıt nolu raporu okundu, ekleri 
incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Konya İli, Meram İlçesi, İnlice Mahallesi’nde kaçak kazı sonucu ortaya çıkan yeraltı oda 
mezarın bulunduğu alan ve çevresinin Kurulumuzun 30.06.2011 tarih, 4713 sayılı kararı ile 
I.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilen Nekropol Alanına dahil edilerek, sınırların 
1/25000 ölçekli haritada işaretlenip koordinatlandırıldığı şekilde genişletilerek yeniden 
belirlenmesine, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar ekte 
belirlenen Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerli olduğuna, bu alanda 
kaçak kazı yapanlar hakkında 2863 sayılı yasa gereği yasal soruşturma açılmasına kaçak kazı 
sonucu tahrip edilen yeraltı oda mezarı ile ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından temizlik 
çalışması yapılarak, uygulama sonrasına ait hazırlanacak bilgi ve belgelerin (rapor, fotoğraf ve 
rölöve) Kurulumuza iletilmesine karar verildi. 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır.
  

2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 
Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 

3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 
devam edilebilecektir. 

4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 
gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 

5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 
açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 

6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 42.01/671 
Toplantı Tarihi ve No : 18.05.2016 - 166 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 18.05.2016 - 3672 KONYA 
Konya İli, Akşehir İlçesi, Söğütlü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Söğütlü Mezarlık 

Höyüğün tesciline ilişkin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 19.04.2016 tarih, 1786-
13768 sayılı yazısı, Akşehir Belediye Başkanlığı’nın 26.04.2016 tarih, 1221 sayılı yazısı ile 
Akşehir Müze Müdürlüğü’nün 24.03.2016 tarih, 258 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, 
yapılan görüşmeler sonunda ; 

Konya İli, Akşehir İlçesi, Söğütlü Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Söğütlü Mezarlık 
Höyüğün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, sit sınırlarının ekli 1/25000 
ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 1/2000 ölçekli haritada işaretlendiği şekilde belirlenmesine, 
sit fişinin onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar 
Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına karar verildi. 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır. 
2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 

Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 
3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 

devam edilebilecektir. 
4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 

gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 
5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 
6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 

alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
KONYA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 68.03/20 
Toplantı Tarihi ve No : 03.06.2016 - 167 TOPLANTI YERİ 
Karar Tarihi ve No : 03.06.2016 - 3721 KONYA 
Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Gülpınar Kasabası, Çakılbaşı Mevkii sınırları içerisinde yer 

alan Balıklı Eski Yerleşim Alanının tesciline ilişkin Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
23.11.2015 tarih, 1755 sayılı yazısı, Gülpınar Belediye Başkanlığı’nın 31.12.2015 tarih, 1048 
sayılı yazısı, Aksaray Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 01.02.2016 tarih, 
1023 sayılı yazısı ve Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 01.03.2016 tarih, E.407946 sayılı yazısı 
okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Gülpınar Kasabası, Çakılbaşı Mevkii sınırları içerisinde yer 
alan Balıklı Eski Yerleşim Alanının I.ve III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, 
sit sınırlarının ekli 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı şekilde belirlenmesine, sit fişinin 
onaylanmasına, bu alanda 3 yıl içinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Geçiş 
Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygulanmasına, ayrıca bu alanda bilimsel kazı 
çalışmalarının yapılmasının tavsiyesine karar verildi. 

GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA ŞARTLARI 
A-I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Bu alanda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyecektir. İmar planlarında aynen 

korunacak sit alanı olarak belirlenerek bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir kazı yapılmayacaktır. 
2-Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak altyapı uygulamaları, Müze 

Müdürlüğü ve varsa kazı başkanının görüşüyle Kurulumuzdan izin alınarak yapılabilecektir. 
3-Yeni tarımsal alanlar açılmayacak, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere 

devam edilebilecektir. 
4-Toprağın sürülmesine dayalı tarımsal faaliyetler yapılmayacak, ağaçlandırmaya 

gidilmeyecek, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilecektir. 
5-Taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklar 

açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı vb. malzeme dökülmeyecektir. 
6-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 

alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 
B-III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI: 
1-Her türlü altyapı uygulamaları için Kurulumuzdan izin alınacaktır. 
2-Bu alanda Belediyesince inşaat izni verilmeden önce ilgili Müze Müdürlüğü uzmanları 

tarafından sondaj kazısı gerçekleştirilerek, sondaj kazı sonucuna ilişkin bilgi ve belgeler Müze 
Müdürlüğü’nce Koruma Bölge Kurulu’na iletilip, Kurulumuzdan izin alınmasından sonra 
uygulamaya geçilecektir.  

3-Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin 
alınarak tevhit ve ifraz yapılabilecektir. 

4-Bu alanlardan taş, toprak, kum vb. alınmayacak, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden 
vb. ocakları açılmayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmeyecektir. 

5-Bu alanda 5226 sayılı yasa ile değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma 
Kanununun 17.maddesi geçerli olacaktır. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  70 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
2016/8909 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Zimbabve Cumhuriyeti Hükümeti

Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI
— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 30/06/2016 Tarihli ve

1111 Sayılı Kararı

YÖNETMELİK
— Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB)

TEBLİĞ
— Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 77)’nde Değişiklik

Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 142)

KURUL KARARLARI
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6368 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6369 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6370 Sayılı Kararı
— Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/06/2016 Tarihli ve 6373 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 1/6/2016 Tarihli ve 2013/9045 Başvuru Numaralı

Kararı

DÜZELTME: Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 12/02/2016 Tarihli ve 2016/1
Sayılı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri


