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YÖNETMELİKLER

Kırıkkale Üniversitesinden:
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/8/2009 tarihli ve 27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale
Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversiteye bağlı birimlerde eğitim-öğretim süresi bir yarıyılda en az on dört haf-
tadan oluşur. Yarıyıllara yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil değildir. Senato gerekli gördüğü hal-
lerde eğitim-öğretim sürelerini uzatabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-
ğiştirilmiştir.

“(2) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadı-
ğına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim
süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans prog-
ramlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl için-
de tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğ-
renim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.
Ancak Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim üc-
retinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Seçmeli ders, öğrencinin zorunlu dersler dışında alan içinden veya alan dışından
isteği doğrultusunda aldığı derstir. Öğrenci, bu dersi kayıtlı olduğu birimdeki seçmeli ders adı
ile açılmış derslerden seçebileceği gibi bölüm başkanı tarafından uygun görülen başka birim-
lerin zorunlu ve seçmeli dersleri arasından da seçebilir.

(3) Başarısız olunan seçmeli dersin yerine bir başka seçmeli ders alınabilir. Bu durumda;
başarısız olunan seçmeli ders öğrencilik süresince not çizelgesinde yer almaya devam eder, or-
talamaya katılır ancak yerine alınan seçmeli dersten başarılı olunduğunda not çizelgesinden
silinir ve ortalamaya katılmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağı-
daki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“ğ) Ek sınav: Öğrencilere 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre verilen sınav
haklarıdır. Aşağıdaki esaslara göre sınav düzenlemesi yapılır.

1) Azami öğrenim süreleri sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabil-
mek için son sınıf öğrencilerine başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.
Sınavlar eğitim öğretim yılının ikinci dönemi sonunda açılır. Bu sınavlar sonunda başarısız
ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse
kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurum-
larda iki öğretim yılı), bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın
sınırsız başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

2) Ek sınav haklarından yararlandıktan sonra mezun olamayıp açılacak sınavlara girme
hakkı elde eden öğrencilere ayrıca tek ders sınav hakkı verilmez.

3) Öğrenciler ek sınav haklarını verilen süreler içerisinde kullanmak zorundadırlar. Ek
sınav hakkını verilen süreler içerisinde kullanmayan öğrenciler sınav hakkından vazgeçmiş sa-
yılır.

4) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları
hâlde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ili-
şikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurum-
larda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız
sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler
dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

5) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç gir-
meyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız
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hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği döneme ait öğrenci katkı payını/öğre-
nim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğren-
cilik haklarından yararlanamazlar.

6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde yıl içi ve yıl sonu sınav
yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için
öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sı-
nıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav
hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden
öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl
sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde Üniversite veya yüksek teknoloji
enstitülerinin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda
sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları
yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre öğrenim süre-
sinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararla-
namazlar.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK VE SOSYAL ALANDA
KADIN ÇALIŞMALARI (ESKAR) UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine iliş-
kin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesine bağlı olarak kurulan Marmara Üniversitesi
Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin
hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (ESKAR): Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalış-

maları Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

16/8/2009 27321
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 28/3/2010 27535
2- 14/3/2011 27874
3- 7/7/2011 27987
4- 16/8/2011 28027
5- 28/7/2013 28721
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d) Üniversite: Marmara Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları; disiplinler arası bir organizasyon altında, toplum-

sal cinsiyet, kadınların ekonomik ve sosyal hakları ile ekonomik ve sosyal hayattaki rolleri ve
sorunları, kadın istihdamı, kadın sağlığı ve kadının sosyal statüsünün yükseltilmesi konularında,
mali, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuksal boyutlarıyla, bilimsel araştırmalar yapmak, top-
lumsal cinsiyet eşitliği konusunda kamuoyunda farkındalık yaratmak, genç nesillerin toplumsal
cinsiyet eşitliği bilincine kavuşturulması yönünde eğitim çalışmalarında bulunmak, toplumda,
toplumsal cinsiyet eşitliği kültürü oluşturmaya yönelik yayınlar çıkarmak, çeşitli eğitim prog-
ramları, seminer, kongre, sempozyum ve benzeri eğitici akademik, kültürel, sosyal etkinlikler
gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkez, 4 üncü maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek için

aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
a) Toplumsal cinsiyet ve eşitliği konuları ile kadının mali, ekonomik, sosyal, siyasal,

sağlık ve hukuki sorunlarıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapmak,
b) Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla ilgili programlar açıl-

masını önermek ve mevcut ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında toplumsal
cinsiyet ve kadın çalışmalarıyla ilgili dersler açılmasını teşvik etmek,

c) Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunlarıyla ilgili olarak kamuoyunu bilinçlen-
dirmeye yönelik, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, panel, kongre, sempozyum,
sergi ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tür etkin-
liklere katılmak,

ç) Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın sorunlarıyla ilgili kamuoyunu bilinçlendirmeye
yönelik, kitap, rapor, bülten, e-bülten, dergi, e-dergi araçlarıyla yayınlar yapmak,

d) Kadın istihdamının artırılmasına, kadının sosyal ve siyasal alanda, ev içinde, kent
yaşamında güçlendirilmesine yönelik araştırmalar yapmak, eğitim programları düzenlemek,
destek programlarıyla projeler geliştirmek ve uygulamak,

e) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarına yönelik olarak kütüphane ve arşiv oluşturmak,
f) Toplumsal cinsiyet ve kadın sorunlarıyla doğrudan ya da dolaylı şekilde ilgili olan

bütün yerel, ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmalarına katılmak,
danışmanlık hizmeti vermek,

g) Hayatın ekonomik, sosyal, siyasal alanlarında kadın erkek eşitliğine ve kadınlara
eşit fırsatların verilmesini sağlamaya yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, bu konuda top-
lumsal bilinci artırmak, konuyla ilgili uygulamaları izlemek, veri tabanı ve göstergelerin ge-
liştirilmesini ve denetlenmesini sağlamak,

ğ) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde kamu ve özel sektör çalışanları ile
akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzen-
lemek,

h) Merkezin faaliyet alanına giren konularda sertifikalı-sertifikasız örgün veya uzaktan
eğitim programları ile kurslar düzenlemek,

ı) Merkezin faaliyet alanları içinde Üniversitenin yetkili organlarınca verilecek diğer
çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki

yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin
çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
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(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi
Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları,
Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür
yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman
yardımcılarından birisini vekil bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür
görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve

toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını

hazırlamak ve onaylanmış şekli ile Rektörlüğe sunmak,
d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve altı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi

ile birlikte yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Müdürün önerisi üzerine Rektör tara-
fından iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu düzenli olarak en az iki ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu
salt çoğunlukla toplanır ve kararlar salt çoğunlukla alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak,
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağ-

lamak,
c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,
ç) Merkezin bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları

belirlemek,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını hazırlamak ve Rektörlüğe

sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yürüten

veya çalışma alanlarının Merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile
istekleri halinde diğer kamu veya özel kurum ve kuruluş temsilcileri, kişiler ve yurt dışından
uzmanlar arasından belirlenen en fazla oniki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün
önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden gö-
revlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamam-
lamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez
olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplan-
tıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevleri şunlardır:
a) Merkezin uzun vadeli bilimsel faaliyet planlarını değerlendirerek, yönetim kuruluna

önerilerde bulunmak,
b) Merkezin çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bu-

lunmak,
c) Merkez ile ilgili kuruluş ve sektörler arasında iletişim kurulmasını sağlamak,
ç) Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından Danışma Kurulu gündemine getirilen diğer

konularda önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/25)

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılan

ve Plastifay Kimya End. A.Ş., Ela Kimyevi Maddeler San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Arkim Kimya
San. A.Ş. tarafından desteklenen başvuruya istinaden Kore Cumhuriyeti menşeli “dioktil ftalat”
ithalatına yönelik olarak damping soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esas-
larının belirlenmesidir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin

Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli
ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,
c) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,
ç) Kanun: 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hak-

kında Kanunu,
d) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
e) Plastay: Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.’yi,
f) TÜİK: Türkiye İstatistik Kurumunu,
g) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,
ğ) YÜD: Yerli üretim dalını,
ifade eder.
Başvuru konusu ürün
MADDE 4 – (1) Başvuru konusu ürün, 2917.32.00.00.00 GTİP’te sınıflandırılan “dioktil

ortoftalatlar (dioktil ftalat)”dır.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonun-

da ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel
teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği
MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, Yönetmeliğin 20 nci maddesi

uyarınca başvuru yeterliliğine sahip olan yerli üretici Plastay firmasının Yönetmeliğin 18 inci
maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır. Bu kap-
samda, Plastay firması bu Tebliğin ilgili bölümlerinde YÜD olarak anılacaktır.

Damping iddiası
MADDE 6 – (1) Normal değerin tespitinde, geçerli iç piyasa fiyatı, oluşturulmuş nor-

mal değer ve Kore Cumhuriyeti’nin Türkiye hariç üçüncü bir ülkeye ihraç fiyatı dahil olmak
üzere üç yöntem kullanılmıştır. Geçerli iç piyasa fiyatı için dünya kimyasallar pazarına yönelik
sektör raporunda yer alan veriler dikkate alınmıştır. YÜD tarafından 2015 yılı için başvuru ko-
nusu ürünün üretiminde kullanılan hammaddelerin birim maliyetlerine direkt işçilik, yardımcı
madde, dolaylı işçilik, enerji, paketleme, amortisman gibi genel üretim giderleri, satış ve genel
idari giderler ile finansman giderleri eklenmiş ve elde edilen bu fiyata makul bir kâr oranı ilave
edilerek oluşturulmuş normal değer hesaplanmıştır. Kore Cumhuriyeti’nin Türkiye hariç üçüncü
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bir ülkeye ihraç fiyatına ilişkin olarak, Uluslararası Ticaret Merkezi ve Avrupa İstatistik Ofisi’nden
temin edilen veriler kullanılarak hesaplanan ihraç birim fiyatlar dikkate alınmıştır. Söz konusu
değerlerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) İhraç değerinin tespiti için, 2015 yılı TÜİK verileri kullanılarak, başvuru konusu
ürünün Kore Cumhuriyeti’nden ithalatında oluşan ortalama ihraç fiyatı dikkate alınmıştır. Söz
konusu ihraç fiyatı, harici navlun ve sigorta bedelleri düşürülerek fabrika çıkış aşamasına ge-
tirilmiştir.

(3) Bu maddede açıklandığı şekilde tespit edilen normal değerler ile Türkiye’ye ihraç
fiyatı mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada, diğer bir ifadeyle, fabrika çıkış aşamasında,
karşılaştırılmış olup başvuruya konu ülke menşeli ürün için hesaplanan damping marjlarının
Yönetmeliğin 28 inci maddesinde zikredilen ihmal edilebilir oranların üzerinde olduğu gö-
rülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası
MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 17 nci maddesi çerçevesinde zarar iddiasının incelen-

mesi amacıyla, başvuru konusu üründe Kore Cumhuriyeti menşeli ithalatın seyri ve pazar payı
ile YÜD’ün ekonomik göstergelerinin durumu ve Kore Cumhuriyeti menşeli ithalatın YÜD’ün
fiyatlarını nasıl etkilediği değerlendirilmiştir.

(2) Kore Cumhuriyeti menşeli ithalatın 2013-2015 döneminde miktar bazında yüksel-
diği; aynı zamanda anılan dönem itibarıyla Kore Cumhuriyeti menşeli ithalatın pazar payında
ciddi oranlarda artış yaşandığı tespit edilmiştir.

(3) YÜD’ün başvuru konusu ürüne ilişkin olarak 2013-2015 döneminde üretim, yurtiçi
satış, kapasite kullanım oranı, stoklar, istihdam gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalar ya-
şandığı ve ayrıca anılan dönemde YÜD’ün karlılığının negatif seyrettiği görülmüştür.

(4) Kore Cumhuriyeti menşeli ithalatın YÜD’ün birim fiyatlarını 2013-2015 döneminde
kırdığı ve baskı altında tuttuğu tespit edilmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alı-
narak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen Kore Cumhuriyeti menşeli it-
halatın YÜD üzerinde zarara yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler
MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturma-

sının açılabilmesi için başvuruda yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından Kore Cumhuriyeti menşeli
2917.32.00.00.00 GTİP’li “dioktil ftalat” ürününe yönelik olarak bir damping soruşturması
açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Soru formları ve bilgilerin toplanması
MADDE 9 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yerleşik bi-
linen üreticilerine/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine
bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru
formlarına nasıl erişileceği hususunda bilgi verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine
bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığa ait internet sayfasındaki ilgili
bölümden erişmeleri mümkün bulunmaktadır.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru for-
muna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı
olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve
talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu
düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe
bu Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak birinci ve üçüncü
fıkra kapsamına girmeyen diğer ilgili taraflar (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların
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meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi), gö-
rüşlerini bu Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde Genel
Müdürlüğe sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer
bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı
sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve
faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her tür bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti
sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ay-
rıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını
belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının neden-
lerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler
MADDE 10 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği

bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bil-
dirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 9 uncu maddenin üçüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderilemediği
bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Teb-
liğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 9 uncu maddenin altıncı
fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı
tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde
sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi
MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin

verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu
bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış
ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi
hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz, mev-
cut verilere göre yapılabilir.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde, bahse
konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Geçici önlem alınması ve önlemlerin geriye dönük uygulanması
MADDE 12 – (1) Kanun ve Kararın ilgili hükümleri uyarınca, soruşturma süresince

geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.
(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.
Yetkili merci ve adresi
MADDE 13 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve görüşlerin aşağıda belirtilen yet-

kili mercie yazılı olarak iletilmesi gerekir:
T.C. Ekonomi Bakanlığı
İthalat Genel Müdürlüğü
Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi
Söğütözü Mahallesi 2180 Cad. No:63
Çankaya/Ankara
Faks:+90-312-204 8633
E-posta: dms253@ekonomi.gov.tr
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 14 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 
Rize 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

HÜKÜM ÖZETİ 
Esas No : 2011/76 
Karar No : 2014/185 
Sanık : ISLAM BESHLIOGLI, CEMAL ve JAMILIA oğlu, 25/07/1986 

GÜRCİSTAN doğumlu 
Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak 
Suç Tarihi : 11/01/2011 
Uygulanan Kanun Mad. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle 
Verilen Ceza Miktarı : 10 AY HAPİS, 1140 TL ADLİ PARA, 3 YIL CEZANIN 

ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) 
Karar Tarihi : 25/03/2014 
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 Sayılı 
Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 5756/1 

————— 
HÜKÜM ÖZETİ 

Esas No : 2011/76 
Karar No : 2014/185 
Sanık : JAMILIA GORADZE, NARI ve NAZIM kızı, 28/01/1964 

GÜRCİSTAN doğumlu. 
Suç : Eşyayı, gümrük işlemlerine tâbi tutmaksızın ülkeye sokmak 
Suç Tarihi : 11/01/2011 
Uygulanan Kanun Mad. : Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle 
Verilen Ceza Miktarı : 10 AY HAPİS, 1140 TL ADLİ PARA, 3 YIL CEZANIN 

ERTELENMESİ NEDENİYLE DENETİM (TCK 51/3) 
Karar Tarihi : 25/03/2014 
Yukarıda kimliği yazılı sanığa ait bilinen ve tespit edilen tüm adreslerine tebligat 

çıkarılmasına rağmen tebligat yapmanın mümkün olmadığı tespit edilmiş olduğundan, 7201 sayılı 
Tebligat Kanununun 28-31. maddeleri gereğince bu hüküm özetinin sanığa gazetede ilan 
tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden 7 gün sonra kararın 
kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 5756/2 

—— • —— 
Adana 18. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/773 
Karar No : 2016/296 
5607 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sanık Mustafa ve Emel oğlu, 1978 Elbeb 

doğumlu AHMET TORDİ KARAMUSTAFA hakkında yapılan yargılama sonucunda 5607 sayılı 
yasanın 3/18 md. gereğince suçu sabit görülmekle 6545 sayılı yasa ile değişik 5607 S.Y.nın 
3/18/1-son cümle Md. Uyarınca sonuç olarak 2 yıl 6 ay hapis ve 100 TL adli para cezasına 
hükümlendirilmiş, suça konu eşyaların ise TCK.nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine karar 
verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere verilen hüküm 
sanık AHMET TORDİ KARAMUSTAFA'ya tüm aramalara rağmen tebliğ edilememiştir. 

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

2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 
3 - Hükmün 1412 sayılı CMK.nun 310 maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 7 gün 

içinde temyiz edilmediği taktirde kesinleşeceği ilan olunur. 5761 
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Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2015/199 
Karar No : 2016/76 
Mahkememizin 2015/199 Esas ve 2016/76 karar numarası yazılı 15/02/2016 tarihli ilamı 

ile; Sanık Gökmen İBİLOĞLU’nun müşteki Gamze COŞKUN’a hakaret suçundan 3 Ay 22 Gün 
Hapis, Tehdit suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 53/1-c maddesi 
gereğince Velayet Hak. Vesayet veya kayyımlık Hizm. Men (Altsoy) ve TCK 53/1-a, d, e İnfaz 
Süresince kamu Hizmetlerinden Yasaklanmasına, kararın dinlenilmesinden vazgeçilen müştekiye 
tebliğine, dair verilen kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir 
dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Yargıtay'ca 
incelenmek üzere temyiz kanun yoluna başvurulabileceğine, aksi halde kararın kesinleşeceğine 
karar verilmiş olup, Mahkememiz kararını sanık Gökmen İBİLOĞLU 26/02/2016 havele tarihli 
dilekçesi ile temyiz etmiş olup, mahkememiz kararı ve temyiz dilekçesi tüm aramalara rağmen 
bulunamayan Halit ve Münevver kızı, 08/07/1986 doğumlu, Yozgat, Merkez, Taşköprü mah/köy 
nüfusuna kayıtlı GAMZE COŞKUN’a tebliğ edilememiştir. 

7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30. ve müteakip maddesi gereğince gereğince 
hüküm özetinin RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden 
itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, 

İlan olunur. 5835 
—— • —— 

Antalya 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2013/603 
Karar No : 2014/238 
Mahkememizin 19/03/2014 tarih ve 2013/603 Esas, 2014/238 Karar sayılı ilamı ile sanık 

ELHÜSSEİN SAİD ABDOU AHMED OKEİL HAKKINDA, 01/10/2013 tarihinde işlediği iddia 
edilen kaçakçılık eylemine iştiraki olmaksızın, bu suçun konusunu oluşturan eşyayı bu özelliğini 
bilerek ticari maksatla bulundurmak, taşıma, satışa arz etmek, satmak suçu nedeniyle eylemine 
uyan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3/5. maddesi uyarınca 5 AY HAPİS ve 
1000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, verilen hürriyeti bağlayıcı 
cezanın 5237 Sayılı Yasanın 51. maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, 1 yıl herhangi bir 
yükümlülük yüklenmeksizin denetime tabi tutulmasına, adli para cezasının yasal olarak 
ertelenmesine yer olmadığına, suça konu malların MÜSADERESİNE, yargılama giderlerinin 
sanıklardan tahsili ile hazineye gelir kaydına, Müdahil kendisini vekille temsil ettirdiğinden 
1500,00 TL vekalet ücretinin sanıklardan alınarak müdahile verilmesine karar verilmiştir. 

Kararın sanık EIhüssein Said Abdou Ahmed Okeil’in bildirmiş olduğu yurtdışı adresine 
tebliğe çıkarıldığı ancak tebliğinin sağlanamadığı anlaşıldığından 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 
29. maddesi gereğince RESMİ GAZETE’DE İLANEN TEBLİĞİNE, hükmün ilan tarihinden 
itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, bir 
dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi 
suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün kesinleşeceği 
ilanen tebliğ olunur. 5967 

—— • —— 
Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
Esas No : 2016/214 
Karar No : 2016/329 
Hakaret suçundan Mahkememizin 26/05/2016 tarih, 2016/214 esas ve 2016/329 karar 

sayılı ilamı ile 125/1 maddesi gereğince hakkında düşme kararı verilen Vladimir ve Evgeniy oğlu, 
1964 doğumlu VLADIMIR MALEV'e gerekçeli karar tebliği yapılamamış ve ilgilinin MERNİS 
adresi de bulunmadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, 

İşbu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra süre başlamak üzere 7 günlük süre içinde 
Mahkememize veya bir başka Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe ile ya da yapılacak 
sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle, Yargıtay'da temyiz yoluna başvurulabileceği, 
aksi halde hükmün kesinleşeceği ilan olunur. 5755 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 
4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU VE 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE 

KANUNU'NUN/16-1. MADDESİ KAPSAMINDA TASFİYELİK  
HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep 
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:  

1 - Satışa esas bedeli en az 20 TL. ile en çok 200.580 TL. arasında değişen; 26/07/2016 
günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok 20.058 TL 
arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı 
ayrı şartname eki listede gösterilen çay, ütü, sabun ve muhtelif oyuncak v.b. cinsi 15 grup eşya 
açık artırma suretiyle, NESİMİ MAHALLESİ NESİMİ KÜME EVLERİ No: 20 
ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP adresinde 27/07/2016 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. 
Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye www.gumrukticaret.gov.tr 
ve www.tasis.gov.tr. internet adreslerimiz ile 0342 337 33 80-81 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve 
ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin 
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, 
tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya 
vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.  

3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler 
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. (KDV dahil) 
bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. 

İlan olunur. 6717/1-1 
—— • —— 

Supply of Equipment for Yozgat Business Support Office 
EuropeAid/138282/ID/SUP/TR 

Ministry of Science, Industry and Technology - DG for EU and Foreign Affairs - 
Directorate of EU Financial Programmes, (MoSIT/ DoEUFP) intends to award a supply contract 
for 'Yozgat Business Support Office' which will be established for strengthening the 
entrepreneurial infrastructure in Yozgat/Turkey with financial assistance from the Multi-annual 
operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the 
Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)The tender dossier is available from 

Ministry of Science, Industry and Technology, DG for EU and Foreign Affairs, 
Directorate of European Union Financial Programmes, (MoSIT/DoEUFP) TOBB İkiz Kuleleri C-
Blok Kat:23 İdari İşler Odası (Administrative Office) (Eskişehir Yolu 9. Km) 06530 Çankaya 
Ankara/TURKEY (TR) 

and will also be published on the EuropeAid website:  
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome.  
The deadline for submission of tenders is 12:00 noon (Local Time- Turkey) on 

19/09/2016.  
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the 

EuropeAid website:  
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome and 

on the MoSIT/DoEUFP website at http://ipa.sanayi.gov.tr . 6784/1-1 
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100 GR. ALTINBAŞ TENEKE KUTU SATIN ALINACAKTIR 
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden: 
 RİZE 
1 - Teşekkülümüz ihtiyacı olan, 3 Kalem 100 Gr. Altınbaş Teneke Kutunun (sade 

1.000.000 adet-Bergamot 2.500.000 adet - Karanfil 500.000 adet), %20 artar - azalır opsiyonlu 
olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile 
satın alınacaktır. 

2 - Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 150,00 - TL bedelle tahsil fişi karşılığında 
temin edilebilir. 

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

hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.08.2016 günü saat 14:30’a kadar Çay İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu - Rize adresinde 
bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları 
aynı gün saat 14:30’da açılacaktır. 

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

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

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

sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır. 
8 - İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. 
9 - İhale kısmi teklife kapalıdır. 
10 - Teşekkülümüz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı 

Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi 
tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir. 6669/1-1 

—— • —— 
TÜLOMSAŞ (TÜRKİYE LOKOMOTİF VE MOTOR SANAYİ A.Ş.) TARAFINDAN  

ÇEŞİTLİ TİP VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 3 KALEM VAGON  
MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt Numarası : 2016/270167 
1 - İdarenin; 
a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR/TÜRKİYE 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 (222) 224 00 00 (Pbx) / 0(222) 225 99 56  
c) Elektronik Posta Adresi : tulomsas@tulomsas.com.tr 
2 - İhale konusu malın  
    adı ve miktarı : 3 KALEM VAGON MALZEMESİ 
Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

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

3 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğüne 18.08.2016 günü ve saat 14.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.  

4 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 
zorunlu olup TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi Başkanlığı, İthalat 
Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 100,- TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 6759/1-1 



21 Temmuz 2016 – Sayı : 29777 RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 

 

PANCAR BIÇAĞI OTOMATİK BAĞLAMA APARATI SATIN ALINACAKTIR 

T.Ş.F.A.Ş. Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Pancar Bıçağı Otomatik Bağlama Aparatı 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 : 2016/258144 

1 - İdarenin 

a) Adresi : Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 Ilgın / KONYA 

b) Telefon ve faks numarası : Tel: 332 885 72 00 (10 Hat) – Faks: 332 885 72 10 

2 - İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet pancar bıçağı otomatik bağlama aparatı satın 

alınacaktır.  

b) Teslim yeri : Ilgın Şeker Fabrikası Malzeme Ambarı 

c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren en fazla 150 (Yüzelli) 

takvim günü içinde teslim edilecektir. 

3 - İhalenin 

a) Yapılacağı yer : Ilgın Şeker Fabrikası Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA 

b) Tarihi ve saati : 02/08/2016 Salı günü Saat: 14.00 

4 - İhale dokümanı Ilgın Şeker Fabrikası Ticaret Servisi Konya Yolu Üzeri 8. Km. 42600 

Ilgın / KONYA adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (YüzonsekizTürkLirası) 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 90 (Doksan) takvim 

günü olmalıdır.  

7 - Diğer Hususlar 

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

kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir.  

7.2. 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. 

 6672/1-1 
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TOPLAM 3.490 m²’LİK DEPONUN KİRALANMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: 
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara İli, Yenimahalle İlçesi 2108 ada 19 

parselde bulunan 938 m² kapalı, 2.552 m² açık olmak üzere toplam 3.490 m²’lik deponun 
kiralanması ihalesi işi, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme 
İhale Yönetmeliğinin 48. ve 101. maddelerine göre açık artırma usulü ile ihale edilecektir. 

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasından muhammen 
bedel üzerinden açık artırmaya gidilecektir. 

1 - İdarenin 
a) Adres : Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 - 0312 211 01 79 
c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 
d) İhale dokümanının görülebileceği 
 İnternet adresi : www.aoc.gov.tr 
e) İhale Şartnamesinin temin 
    edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL 
  Posta Yoluyla 150,00-TL 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara İli, 

Yenimahalle İlçesi 2108 ada 19 parselde bulunan 938 m² 
kapalı, 2.552 m² açık olmak üzere toplam 3.490 m²’lik 
deponun kiralanması işi 

b) İşin Süresi : Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren10 yıldır. 
c) Muhammen Bedel : Aylık 21.000,00-TL 
d) Geçici Teminat : 75.600,00-TL 
e) Kati Teminat : Oluşacak kira bedelinin 10 yıllık tutarının %6’sı 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası 
b) Tarihi ve Saati : 03/08/2016 - 14:00 
c) Teklif Mektuplarının en son 
    teslim tarihi, saati, teslim yeri : 03/08/2016 - 14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü  
A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri 

gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir. 6720/1-1 
————— 

GSM BAZ İSTASYONU (KULE) KURULMASI İÇİN ALAN KİRALANMASI 
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı 
Caddesi üzerinde Koşu Yolu Parkı içerisinde, 3258 ada 1 parselde bulunan 100 m²’ lik alan 
üzerine GSM Baz İstasyonu (Kule) kurulması için alan kiralanması işi, Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliğinin 48. maddesine göre 
açık artırma usulü ile ihale edilecektir. 

İhalede zarflar açıldıktan sonra evrakları tamam olan iştirakçiler arasından muhammen 
bedel üzerinden açık artırmaya gidilecektir. 
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1 - İdarenin 
a) Adres : Yeni Çiftlik Cad. No: 6/3   06560 Yenimahalle/Ankara 
b) Telefon ve Faks Numarası : 0312 211 01 70 - 0312 211 01 79 
c) Elektronik Posta Adresi : aoc@aoc.gov.tr 
d) İhale dokümanının görülebileceği 
    İnternet adresi : www.aoc.gov.tr 
e) İhale Şartnamesinin temin 
    edileceği yer ve ücreti : A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü, 100,00-TL 
  Posta Yoluyla 150,00-TL 
2 - İhale Konusu Hizmetin 
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğüne ait Ankara İli, 

Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi üzerinde Koşu 
Yolu Parkı içerisinde, 3258 ada 1 parselde bulunan 
100 m²’lik alan üzerine GSM Baz İstasyonu (Kule) 
kurulması işi 

b) İşin Süresi : Sözleşmelerin yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıldır. 
c) Muhammen Bedel : Yıllık 65.000,00-TL 
d) Geçici Teminat : 10.000,00-TL 
e) Kati Teminat : Oluşacak kira bedelinin 5 yıllık tutarının %6’sı 
3 - İhalenin 
a) Yapılacağı Yer : A.O.Ç. Müdürlüğü İdare Binası 
b) Tarihi ve Saati : 02/08/2016 - 14:00 
c) Teklif Mektuplarının en son 
    teslim tarihi, saati, teslim yeri : 02/08/2016 -14:00 A.O.Ç. Ticaret Müdürlüğü  
A.O.Ç. Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta ve A.O.Ç. Müdürlüğü menfaatleri 

gözetilerek en uygun bedeli tespitte serbesttir. 6719/1-1 
—— • —— 

500.000 KG DÖKME SAE 40 DİZEL MOTOR YAĞI SATIN ALINACAKTIR 
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden: 
İhale Kayıt No : 2016/270039 
1 - İdarenin: 
a) Adresi : TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü GAR/ 

ANKARA 
b) Telefon ve Faks Numarası  : 0312 309 05 15/4469-4199 - Faks: 311 53 05 
c) WEB Adresi  : www.malzeme.tcdd.gov.tr 
2 - İhale konusu malın adı ve miktarı  : 500.000 kg dökme SAE 40 dizel motor yağı. 
3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale 

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

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Mal ve Hizmet Alım İhale 
Komisyonu Başkanlığına 12/08/2016 Cuma günü saat 14.30’a kadar verilmiş veya gelmiş olması 
şarttır. 

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı Genel 
Sipariş Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın 
almaları zorunlu olup Ankara’da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden KDV. 
Dahil 100.-TL bedelle temin edilebilir. 

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

tabi değildir. 6722/1-1 
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ÖN YETERLİK İLANI 
Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünden: 
2015/048 nolu Bilimsel Araştırma Projesi Kapsamında kullanılmak üzere 1 Adet 

Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect Gama Kamera Sistemi alımı, 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun 3. Maddesi (f) bendi ile geçici 4. Maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 
01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki esaslarının 19 uncu 
maddesine göre Belli İstekliler Arasında İhale Usulüyle ihale edilecektir. [Ön yeterlik 
değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün istekliler teklif vermeye davet edilecektir.] 

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale kayıt numarası : 2016/268954 
1 - İdarenin 
a) Adresi : Kocaeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Koordinatörlüğü 
b) Telefon ve faks numarası : 0 262 303 11 09-07/0 262 303 11 23 
c) Elektronik posta adresi : kocaelibilimsel@gmail.com 
ç) Ön yeterlik ve ihale dokümanının 
    görülebileceği internet adresi (varsa) : 
2 - Ön yeterlik konusu malın 
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Değişken Açılı Çift Dedektörlü Spect 

Gama Kamera Sistemi 
b) Teslim [yeri/yerleri] : Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nükleer Tıp 

Anabilim Dalı Başkanlığı 
c) Teslim [tarihi/tarihleri] : Teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren 

120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 
3 - Ön yeterlik değerlendirmesinin 
a) Yapılacağı yer : Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu 

Umuttepe Yerleşkesi 
b) Tarihi ve saati : 09/08/2016 tarih ve saat: 14.00 
4 - Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik 

değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. Ön yeterlik değerlendirmesine 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 esnaf 

ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya son başvuru 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 son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel 
kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Ön yeterlik başvurusu yapmaya 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 
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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 sirküleri, 

c) Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu, 
ç) Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.4 ve 7.5 inci maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Mal 

Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri, 
d) Vekaleten ön yeterliliğe katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya 

ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, 
e) Adayın ortak girişim olması halinde, Ön Yeterlik Şartname ekinde yer alan standart 

forma uygun iş ortaklığı beyannamesi, 
f) 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, 

g) Ön yeterlik dokümanının satın alındığına dair belge, 
ı) Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.2) Ön yeterliğe iş ortaklığı olarak başvurulması halinde, 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 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 (f) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır. 

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

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 
4.4. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken 

kriterler: 
4.4.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler 
4.4.1.1. Üretim, imalat kapasitesi, araştırma-geliştirme faaliyetlerini belirlemeye yönelik 

belgeler 
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 

temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Aday veya istekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki 

belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. 
İş ortaklığı oluşturanlardan birinin veya pilot ortağın idarece istenen belgeleri vermesi 

yeterlidir. 
4.4.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanması 
4.4.2.1. Adaylar, satın alınan cihaz/cihazlar bütün donanımı ile birlikte en az 2 (iki) yıl 

ücretsiz garantili, garanti süresi bitiminden itibaren 8 (Sekiz) yıl süreyle ücreti karşılığında yedek 
parça ve servis garantisini İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunacaktır. 
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4.4.2.2. Teklif edilen ürün ve İsteklinin T.C İlaç ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası 
(TİTUBB)’na kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların ürün numaraları (UBB) Sağlık 
Bakanlığı tarafından onaylı olması şarttır. 

4.4.2.3. Adaylar, GAMA Kamera için NEMA Standartlarında uygunluk belgesi ön 
yeterlilik başvuru dosyasında sunmalıdır. 

4.4.2.4. Teklif veren firmalar, teklifleri uygun bulunduğu taktirde cihazın kullanılacağı 
mekan ve uygulamalarla ilgili radyasyon güvenliği önlemlerinin Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumunun standartlarına göre sağlanmasından ve ilgili kurumdan Nükleer Tıp Anabilim Dalı 
adına kullanım lisansının alınması ile ilgili masraflardan sorumlu olacaklardır. 

4.4.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman 

4.4.3.1. Teklif verecek firmalar bu şartnamede belirtilen özellikler için cihazlarının 
niteliklerine göre her maddeye açıklayıcı ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı doküman, katalog, 
fotoğraf veya benzeri materyaller ile teknik şartnameye cevaplarını ve açıklamalarını içeren 
doküman; 

4.4.3.2. Tekliflerle birlikte cihaza ilişkin üretim verilerini (product data) de kapsayan 1 
takım olmak üzere kullanım, bakım kılavuzu gerekli diğer teknik dokümanlar verilmelidir. Teklif 
edilen cihaz, yardımcı ekipman, standart, opsiyonel softwareler ile ilgili datasheet ve broşürler 
üzerinde şartnameye uyan maddeleri işaretlenerek ihale ön yeterlilik dosyasına eklenecektir. 
Şartnamede yer alan ancak broşürlerde gösterilemeyen her bir madde için üretici veya ithalatçı 
firmanın bu maddeyi karşılayabildiğine dair yazılı belgeler ihale ön yeterlik dosyasında 
bulunacaktır. 

4.4.3.3. Teklif sonrası değerlendirme aşamasında teknik ve kullanım özellikleriyle ilgili 
demonstrasyon ya da bilgilendirme yapılmak istenirse bununla ilgili koşulların belirtildiği yazılı 
belge ihale ön yeterlik dosyasında sunulacaktır. 

Yukarıda sayılan belgeler İhale Ön yeterlik başvuru dosyasında sunulacaktır. 
4.5. Yeterliliği tespit edilen bütün adaylar teklif vermeye davet edilecektir. 
4.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.6.1. Her türlü tıbbi cihaz teslimleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
6 - Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
6.1. Ön yeterlik ve ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. Ön yeterlik dokümanı 

140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) ve ihale dokümanı 140,00.-TL (Yüzkırk Türk Lirası) karşılığı 
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Umuttepe Yerleşkesi 
İzmit/KOCAELİ adresinden satın alınabilir. 

6.2. Ön yeterliğe başvuracak olanların ön yeterlik dokümanını satın almaları zorunludur. 
7 - Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi 09/08/2016 tarihinde Salı günü 

Saat: 14.00’a kadar Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
Umuttepe Yerleşkesi İzmit/KOCAELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü 
posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

8 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
9 - Söz konusu ihale 4734-4735 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp 01.12.2003 tarihli 

2003/6554 sayılı kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır. 
 6718/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 
Milli Eğitim Bakanlığından: 

İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 
1. İhale Kayıt Numarası (İKN) 2015/179841 
2. Yasaklama Kararı Veren 
Bakanlık/Kurum 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

3. İhaleyi Yapan İdarenin  

Adı 
ŞEHZADELER İLÇE MİLLİ 
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

İl/İlçe MANİSA / ŞEHZADELER 

Adresi 
ŞEHİTLER MAH. ŞEHİTLER 
CAD. NO: 19                               
ŞEHZADELER/MANİSA 

Tel-Faks 
0 (236) 231 01 02 
0 (236) 231 01 06 

Posta Kodu 45020 E-Mail sehzadeler45@meb.gov.tr 
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
EMEKSAN AHTAPOT GRUP 
ALİ OSMAN BULDAN 

 

Adresi 

UNCUBOZKÖY MAH. CEMAL 
ERGÜN CAD. NO: 35/A 
ÖĞRENCİ YURDU YANI YENİ 
TAKSİ DURAĞI                         
YUNUSEMRE/MANİSA 

 

T.C. Kimlik No. 45418632924  
Vergi Kimlik/ 
Mükellefiyet No. 

1880105115  

Kayıtlı Olduğu 
Ticaret/Esnaf Odası 

MANİSA ŞOFÖRLER VE 
OTOMOBİLCİLER ESNAF 
ODASI 

 

Ticaret/Esnaf Sicil No. 45/121761  

6. Yasaklama 
Süresi 

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

a-4734 
KİK 

(  ) 
b-4735 
KİSK 

(X) 

 

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

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

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

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

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

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

 6782/1-1 
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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. 

 6732/1-1 
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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. 

 6731/1-1 
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 
TEBLİGAT METNİ 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 
ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki 
hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: 
…e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin 
anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde 
geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli 
belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek 
sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 
25/05/2007 tarih ve İŞL/1206-6/22143 sayılı İşleme Lisansı sahibi SER-PORT YAĞ SANAYİ 
VE DEPOLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK 
belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin geçerli Kapasite Raporunun ve 
TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:51/C 06530 
Yüzüncüyıl/ ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, süresi içerisinde gönderilmeyen 
belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona erdirileceği hususları 7201 sayılı 
Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 6737/1/1-1 

————— 
TEBLİGAT METNİ 

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan 17/06/2004 tarihli 
ve 25495 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisansları aşağıdaki 
hallerde Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığınca, diğer lisanslar ise Kurul kararıyla sona erdirilir: 
…e) Lisans başvurusu kapsamında aranan bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin 
anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde 
geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin veya lisans sahibi geçerli 
belgenin ibrazı için ek süre talebinde bulunursa onbeş günü aşmamak üzere Kurumca verilen ek 
sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde” hükmü uyarınca, 
15.03.2007 tarih ve İŞL/1130-3/21647 sayılı İşleme Lisansı sahibi ÖZCOŞKUN YAKIT 
TEKSTİL GIDA NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin; Kapasite 
Raporunun ve TSE/TSEK belgelerinin geçerliliğini yitirdiği anlaşıldığından, lisans sahibinin 
geçerli Kapasite Raporunun ve TSE/TSEK belgelerini ilânen tebliğ tarihini izleyen 15 gün 
içerisinde “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı Muhsin 
Yazıcıoğlu Caddesi No: 51/C    06530 Yüzüncüyıl/ANKARA” adresine göndermesi gerektiği, 
süresi içerisinde gönderilmeyen belgelerin dikkate alınmayacağı ve ilgilinin lisansının sona 
erdirileceği hususları 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilânen tebliğ olunur. 

 6737/2/1-1 



21 Temmuz 2016 – Sayı : 29777 RESMÎ GAZETE Sayfa : 27 

 

Adalet Bakanlığından: 

Bahçe Asliye Hukuk Mahkemesinin 1996/41 Esas, 1996/153 Karar sayılı dosyasının 
kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle 

Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere 
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri 
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur. 6736/1-1 

—— • —— 
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: 
Tekel Mensupları Yardımlaşma Vakfı, İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

23/09/2014 tarih ve E: 2009/105, K: 2014/402 sayılı Mahkeme kararı ve Yargıtay 18. Hukuk 
Dairesinin 24/05/2016 tarih ve E: 2016/2716, K: 2016/8432 sayılı onama kararına istinaden 
dağılmıştır. 

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 6729/1-1 
—— • —— 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatlar ve 

Atamalar; 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu,  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince 

yapılacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. 
 

BİRİMİ UNVANI BÖLÜMÜ DERECE ADET ARANAN NİTELİKLER 

Yaşam ve Doğa 

Bilimleri 

Fakültesi 

Doçent 

(1, 2, 3) 

Moleküler 

Biyoloji ve 

Genetik 

1 1 

Moleküler kardiyoloji alanı ile 

ilgili uluslararası bilimsel 

hakemli dergilerde yayınlar 

yapmış olmak. 

İnsan ve Toplum 

Bilimleri 

Fakültesi 

Yrd. Doç.  

(1, 2, 3) 

Siyaset 

Bilimi ve 

Uluslararası 

İlişkiler 

3 1 

Siyaset Bilimi alanında doktora 

yapmış olmak. Küresel göç ve 

toplumsal cinsiyet alanlarında 

çalışmaları bulunmak.  

 
1 - Eğitim-öğretim %100 İngilizce olacağından bütün kadrolara yapılacak müracaatlar 

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 28.06.2009 tarih 27272 sayı ile Resmi Gazete’de 
yayınlanan yönetmeliğinin 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen 
yabancı dil yeterlilik şartlarına haiz olması gerekmektedir. 

2 - Tercihen dünyanın ilgili alanda prestijli ve önde gelen üniversitelerinden doktoralı 
olmak ve doktora sonrası teorik ve deneysel araştırma çalışmaları ve tecrübeleri bulunmak. 

3 - Araştırma ve yayınları ile Üniversitemize ciddi katkı yapma potansiyeli bulunmak. 

 6774/1-1 
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Gedik Üniversitesinden: 
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAKTIR 

Üniversitemiz İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü Profesör kadrosuna 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve 
Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük 
hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Profesör alınacaktır. İlana konu 
olan kadro tam zamanlıdır. 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Aranan Şartlar;  
• Üniversitelerin Ekonomi Bölümünden lisans diplomasına sahip olmak. Yüksek Lisansını 

Ekonomi alanında yapmış olmak. Doktorasını Maliye alanında yapmış ve Doçentliğini Maliye 
alanında almış olmak.  

Adayların; 
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) 
- 1 Adet Fotoğraf 
- Nüfus Cüzdan Sureti 
- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış 

Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca 
araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan dosyayı (6 takım) ilan tarihinden 
itibaren 15 gün içerisinde şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir. 

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin 
Belge. (Varsa) 

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile 
postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. 
 

Birimi Bölümü 
Akademik 

Unvan Adet Özel Koşullar 

İktisadi, İdari 
ve Sosyal 
Bilimler 
Fakültesi 

Siyaset 
Bilimi ve 

Kamu 
Yönetimi 

Prof. 1 

Üniversitelerin Ekonomi Bölümünden 
lisans diplomasına sahip olmak. Yüksek 
Lisansını Ekonomi alanında yapmış 
olmak. Doktorasını Maliye alanında 
yapmış ve Doçentliğini Maliye alanında 
almış olmak.  

 
Başvuru adresi 
Gedik Üniversitesi 
Personel ve İdari İşler Daire Başkanlığı  
İlgili Kişi: Bahar ALYAR 
Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL 
Tel : 0 216 4524585-86/1120 
Fax : 0 216 452 87 17 6707/1-1 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden: 
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen 

anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır. 
Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 
onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama 
Esaslarına göre yapılacaktır. 

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını 
belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, 
başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı 
ekleyerek bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Rektörlük Personel 
Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. 

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır. 
Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan 

diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 
NOT: (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında 
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak. 

İlgililere duyurulur. 
 

BİRİM/ANABİLİM DALI/ 
PROGRAMI UNVAN ADET NİTELİKLER 

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ   

Denizcilik Eğitimi Profesör 1 
Yönetim ve Organizasyon bilim alanında 
doçentliğini almış olmak, Denizcilik alanında 
20 yıl eğitim tecrübesine sahip olmak. 

İŞLETME FAKÜLTESİ 

Sayısal Yöntemler (*) Profesör 1 
Nicel Karar Yöntemleri bilim alanında 
doçentliğini almış olmak. İşletme Sayısal 
Yöntemler alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.  

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

Hidrolik Profesör 1 

Matematik bilim alanında doçentliğini almış 
olmak. İnşaat Mühendisliği alanında 
diferansiyel transform yöntemi ile ilgili 
çalışmaları olmak. 

Mekanik (Makina) Profesör 1 

Makine Mühendisliği bilim alanında 
doçentliğini almış olmak. Düşük sıcaklıklarda 
kompozit malzemelerin tekil ve tekrarlı darbe 
davranışları konusunda çalışmış olmak. 

Endüstri Mühendisliği Profesör 1 

Endüstri Mühendisliği bilim alanında 
doçentliğini almış olmak. Proses Yeterlilik 
Analizi - SMED Yalın Üretim - Taguchi 
yaklaşımı ilişkisi ile performans analizi 
alanlarında yayınlar yapmış olmak. 

İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU 

Makine, Resim ve 
Konstrüksiyon Programı Profesör 1 

Matematik bilim alanında doçentliğini almış 
olmak. Isı probleminin çeşitli bölgelerde eliptik 
fonsiyonlar cinsinden çözümü konularında 
çalışmaları olmak. Eğitim ve öğretimde 
alanında en az 20 (yirmi) yıl akademik 
deneyimi olmak. 

 6715/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
    61.00/407 
Toplantı Tarihi ve No : 22/06//2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22/06/2016 - 2942 
Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Esentepe Mahallesi, sit alanı dışında, 2365 ada (eskisi 798), 

126 parselde Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 04/09/1985 gün ve 1426 
sayılı kararıyla “Boztepenin eteğinde” belirtmesiyle tescillenmiş Maşatlık’ın korunma alanının 
belirlenmesine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 
uzmanlarınca hazırlanan 21/06/2016 gün ve 2016/451 sayılı uzman raporu, daha önce alınmış 
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 18/02/2004 gün ve 4943 sayılı kararı, 
Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 03/08/2005 gün ve 376 sayılı 
kararı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22/09/2006 gün ve 810 
sayılı kararı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;  

Trabzon ili, Ortahisar ilçesi, Esentepe Mahallesi, 2365 ada, 126 parselde yer alan tescilli 
Maşatlık alanının korunma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine; ayrıca temizliğinin Müze 
Müdürlüğü denetiminde yapılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 61.00/1127 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2950 
Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çarşı Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, 32 

pafta, 170 Ada, 71 parsel deki taşınmaza yapı kullanılması verilmesine ilişkin Ortahisar 
Belediyesinin 21.04.2016 gün ve 1916 sayılı yazısı, Müellif mimarın yapı kullanma raporu, 
konuya ve söz konusu alandaki 175 ada 5-6-7 parsellerdeki tescilli taşınmazların korunma 
alanının tespitine ilişkin Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 
2016/465 sayıyla kayıtlı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler ve 
incelemeler sonucunda; 

Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Çarşı Mahallesi, 170 ada 71 parseldeki taşınmazın karşı 
parsellerinde bulunan, 175 ada 5-6-7 parsellerde bulunan tescilli taşınmazların ekteki kadastral 
planda çizildiği şekilde korunma alanının belirlenmesine;  

Belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 
‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin verilmesi 
gerektiğine; 

170 ada 71 parsel korunma alanı dışında kaldığından konuyla ilgili Kurulumuzca 
yapılacak bir işlem olmadığına karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

    61.05/292 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156  Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2963 
Trabzon ili, Maçka ilçesi Çoşandere Mahallesi Yeni camii mevkii, 121 ada,76 parselde 

yer alan hazine mülkiyetindeki şapelin kültür varlığı olarak tescil isteğine ilişkin, Trabzon valiliği 
il kültür ve turizm müdürlüğünün 31.05.2016 gün ve 1862 sayılı yazısı ve ekleri,Maçka 
Kaymakamlığı kadastro Müdürlüğünün 03.06.2016 gün ve E.1280115 sayılı yazısı, Maçka 
Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü Milli Emlak Servisinin 01.06.2016 gün ve 370 sayılı yazısı ile 
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.06.2016 gün ve 2640 sayı 
ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan 
görüşmeler sonunda; 

Trabzon ili, Maçka ilçesi Çoşandere Mahallesi Yeni camii mevkii, 121 ada,76 parselde 
yer alan hazine mülkiyetindeki şapelin ,3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür 
ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesi kapsamında kaldığından, kültür varlığı 
olarak tescil edilmesine; koruma grubunun I (Bir), korunma alanının ise ekteki haritada 
işaretlendiği şekliyle belirlemesine, 

Şapelin bulunduğu parselin(121 ada,76 parsel) Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine ’’ 
Korunması gerekli I.(Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının 
içinde kalan 121 ada 68 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘’Korunması Gerekli 
Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır’’ şerhinin verilmesine; 

Taşınmazda ve korunma alanında yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin 
alınmasına, şapelin kuzeyine yapılan ahşap barakanın kaldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 53.00/272 
Toplantı Tarihi ve No : 22/06/2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22/06/2016 - 2968 
Rize İli, Merkez, İslampaşa Mahallesi, sit alanı dışında, özel mülkiyete ait, Gayri Menkul 

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 13.11.1982 gün ve A-3966 sayılı kararı ile, 51 
envanter numarasında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın, 
kadastral numaralarının belirlenmesine ve taşınmazın yerinde bulunmamasına ilişkin; Trabzon 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından hazırlanan 10.06.2016 gün ve 
441 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Merkez, İslampaşa Mahallesinde yer alan, 51 envanter noda tescilli taşınmazın 
kadastral numarasının 1965 ada, 3 parsel olarak belirlenmesine, parselin tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesine, 

Ayrıca tescilli taşınmazın korunma alanının ekteki kadastral haritada görüldüğü şekli ile 
belirlenmesine, belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin 
verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 53.00/273 
Toplantı Tarihi ve No : 22/06/2016 - 156  Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22/06/2016 - 2969 
Rize İli, Merkez, Taşlıdere Mahallesi, sit alanı dışında, Trabzon Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 20.12.1990 gün ve 941 sayılı kararı ile “Felenksu Mezarlığı” 
adıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazın, kadastral 
numaralarının belirlenmesine ilişkin; Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü tarafından hazırlanan 09.06.2016 gün ve 440 sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve 
dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Merkez, Taşlıdere Mahallesinde yer alan, “Felenksu Mezarlığı” adıyla tescilli 
taşınmazın kadastral numarasının 158 ada, 1 parsel olarak belirlenmesine, parselin tapu 
kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin 
verilmesine, 

Ayrıca tescilli taşınmazın korunma alanının ekteki kadastral haritada görüldüğü şekli ile 
belirlenmesine, belirlenen korunma alanının içinde kalan parsellerin tapu kütüğünün beyanlar 
hanesine de ‘‘Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır” şerhinin 
verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 28.00/398 
Toplantı Tarihi ve No : 22/06/2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON  
Karar Tarihi ve No. : 22/06/2016 - 2971 
Giresun İli, Merkez, Yağmurca Köyü, sit alanı dışında,128 ada,130 parselde yer alan köy 

tüzel kişiliği mülkiyetine ait caminin tescil talebine ilişkin Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nün 06/07/2015 gün ve 1601 sayılı yazısı ile 30/07/2015 gün ve 1771 sayılı yazısı, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 05/11/2015 gün ve 2149 sayılı yazısı ile24/03/2016 gün ve 655 
sayılı yazısı, Eynesil Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nün 26/10/2015 gün ve 1416076 sayılı 
yazısı, Giresun Valiliği Tapu Müdürlüğü’nün 03/11/2015 gün ve 1463880 sayılı yazısı, Giresun 
Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 10/11/2015 gün ve 7847 sayılı yazısı, Trabzon Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 03/06/2016 gün ve 2016/416 sayılı uzman 
raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Giresun İli, Merkez, Yağmurca Köyü, sit alanı dışında,128 ada,130 parselde yer alan köy 
tüzel kişiliği mülkiyetine ait caminin 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine,  

Caminin koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise kendi parseli olarak 
belirlenmesine, bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması Gerekli I. 
(Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesine, 

Tescilli taşınmaz parselinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Koruma 
Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.  6709/6/1-1 

————— 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 28.06/92 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2972 
Giresun ili, Görele ilçesi Çavuşlu(merkez) Mahalle, çarşı mevkii, 106 ada,10 parselde yer 

alan mülkiyeti Çavuşlu merkez Mahalle camine vakfına ait caminin kültür varlığı olarak 
değerlendirilmesi isteğine ilişkin, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 23.05.2016 gün ve 1063 
sayılı yazısı ve ekleri Görele Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 09.06.2016 gün ve E.1344864 
sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 10.06.2016 
gün ve 2424 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri 
incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Giresun ili, Görele ilçesi Çavuşlu(merkez) Mahalle, çarşı mevkii, 106 ada,10 parselde yer 
alan mülkiyeti Çavuşlu merkez Mahalle camine vakfına ait caminin ,3386 ve 5226 sayılı 
kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında 
kaldığından kültür varlığı olarak tescil edilmesine; koruma grubunun I (Bir), korunma alanının ise 
ekteki haritada işaretlendiği şekliyle belirlemesine, 

Caminin bulunduğu parselin(106 ada,10 parsel) Tapu Kütüğünün beyanlar hanesine ’’ 
Korunması gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının 
içinde kalan 106 ada 5,11,13 parsellerin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘’Korunması 
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır’’ şerhinin verilmesine; 

Taşınmazda ve korunma alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamalar öncesi 
kurulumuzdan izin alınmasına, caminin esaslı onarımının ilgili kurumca rölöve restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin hazırlanarak, kurulumuz onayından sonra yapılabileceğine karar verildi. 



Sayfa : 42 RESMÎ GAZETE 21 Temmuz 2016 – Sayı : 29777 

 

 
 6709/7/1-1 



21 Temmuz 2016 – Sayı : 29777 RESMÎ GAZETE Sayfa : 43 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 28.09/112 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156  Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2973 
Giresun ili, Tirebolu ilçesi ili, Avcılı köyüde yer alan köprünün, kültür varlığı olarak tescil 

edilmesi isteğine ilişkin, Giresun Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.07.2015 gün ve 
1636 sayılı yazısı ekleri, Giresun il Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 
gün ve 153 sayılı yazısı Tirebolu Kaymakamlığı Tapu müdürlüğünün 18.05.2016 gün ve 
E.1176584 sayılı yazısı, Giresun Valiliği Kadastro Müdürlüğünün 25.05.216 gün ve E.1207890 
sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.06.2016 
gün ve 2558 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri 
incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Giresun ili Tirebolu ilçesi Avcılı köyünde yer alan köprünün,3386 ve 5226 sayılı 
kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanunu kapsamında 
kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;  

Tescilli köprünün korunma grubunun I (bir) korunma alanın ise ekteki 1/2000 ölçekli 
kadastral planda sınırları çizilen ve koordinatları verilen saha olarak belirlenmesine; 

Tescilli köprü için belirlenen korunma alanı içinde kalan 137 ada,1 parsel,138 ada,1 
parsel, 139 ada,1 parsel, 150 ada,1 parsel ve 155 ada,1 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine 
‘’Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma alanıdır’’ şerhinin verilmesine, tescilli 
köprüde ve korunma alanı içerisinde yapılacak uygulamalarda kurulumuzdan izin alınması 
gerektiğine; 

Köprünün esaslı onarımı gerektiğinden ilgili kurumca hazırlanacak rölöve restitüsyon ve 
restorasyon projelerinin, kurulumuz onayından sonra taşınmazın onarımının yapılabileceğine 
karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 29.06/113 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156 Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2974 
Giresun ili, Tirebolu ilçesi ili, Avcılı köyü Kabataş mevkii 155 ada,1 parselde yer alan 

özel mülkiyete ait çeşmenin, kültür varlığı olarak tescil edilmesi isteğine ilişkin, Giresun Valiliği 
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 10.07.2015 gün ve 1636 sayılı yazısı ekleri, Giresun il Özel 
İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 31.08.2015 gün ve 153 sayılı yazısı, Tirebolu 
Kaymakamlığı Tapu müdürlüğünün 18.05.2016 gün ve E.1176584 sayılı yazısı, Giresun Valiliği 
Kadastro Müdürlüğünün 25.05.216 gün ve E.1207890 sayılı yazısı ile Trabzon Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 20.06.2016 gün ve 2558 sayı ile kayıtlı uzman raporu 
okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda; 

Giresun ili Tirebolu ilçesi Avcılı köyü Kabataş mevkii 155 ada,1 parseldede yer alan 
çeşmenin,3386 ve 5226 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma 
kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine;  

Tescilli çeşmenin korunma grubunun I (bir) korunma alanın ise ekteki 1/2000 ölçekli 
kadastral planda sınırları çizilen ve koordinatları verilen saha olarak belirlenmesine; 

Taşınmazın bulunduğu parselin( 155 ada,1 parsel ) tapu kütüğünün beyanlar hanesine’’ 
Korunması gerekli I.(Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesine; ,tescilli çeşmede 
ve korunma alanı içerisinde yapılacak uygulamalar öncesi kurulumuzdan izin alınması 
gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 
KARAR 

 29.00/582 
Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2016 - 156      Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 22.06.2016 - 2879 
Gümüşhane ili, merkez Tandırlık köyü Köy içi mevkii, 121 ada,2 parselde yer alan 

mülkiyeti Tandırlık köyü Tüzel kişiliğine ait korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 
caminin korunma alanı ve koruma grubunun belirlenmesi; caminin kuzeyinde camii parseline 
bitişik 119 ada,7 parselde yer alan hazine taşınmazının tescilli camii koruma alanı içerisinde 
kalabileceğinden satış talebinin değerlendirilmesi isteğine ilişkin Trabzon Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğünün 16.05.2016 gün ve 1675 sayılı yazısı ve ekleri, Gümüşhane Valiliği 
Kadastro Müdürlüğünün 15.06.2016 gün ve E.1395856 sayılı yazısı, Trabzon Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge kurulunun 25.09.213 gün ve 1428 sayılı kararı ile Trabzon Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 2101. 2016 gün ve 2624 sayı ile kayıtlı uzman raporu 
okundu ekleri ve dosyasındaki bilgi ve belgeleri incelendi yapılan görüşmeler sonunda;  

Gümüşhane ili, merkez Tandırlık köyü Köy içi mevkii, 121 ada,2 parselde yer alan 
mülkiyeti Tandırlık köyü Tüzel kişiliğine ait korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli 
caminin koruma grubunun I (Bir) korunma alanın ise ekteki haritada işaretlendiği şekliyle 
belirlenmesine; 

Taşınmazın bulunduğu parselin (121 ada, 2 parsel) tapu kütüğünün beyanlar hanesine’’ 
Korunması gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin; belirlenen korunma alanının 
içinde kalan 118 ada,1 parsel,121 ada,1ve 2 parseller, 122 ada,1 parsel, 123 ada, 5 parsel ile 119 
ada, 7 parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine de ‘’Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür 
Varlığı Korunma Alanındadır’’ şerhinin verilmesine; 

Camide ve korunma alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamalar öncesi 
kurulumuzdan izin alınmasına; 

Ayrıca satışı talep edilen Gümüşhane ili, merkez Tandırlık köyü, köybaşı mevkii 119 ada, 
7 parsel nolu 24.505,04 m2 yüz ölçümlü hazine taşınmazının bir bölümü camii korunma alanı 
içerisinde kaldığından  

Camii korunma alanı içerisinde kalan kısmında yapılacak uygulamalar öncesi 
kurulumuzdan izin alınmak koşuluyla taşınmazın satışının uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 53.02/631 
Toplantı Tarihi ve No : 24/06/2016 - 158  Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 24/06/2016 - 2988 
Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Merkez Mahallesi, 101 ada, 2 parselde, doğal sit alanında, 

tescilli Örenkit Köprüsü’ne cephe veren, özel mülkiyete ait taşınmazdaki plan tadilatı teklifinin 
Kurulumuzda değerlendirilmesi talebini içeren, Çamlıhemşin Belediye Başkanlığı’nın 21.12.2015 
gün ve 1615 sayılı, 15.02.2016 gün ve 68 sayılı yazıları ve ekleri, Rize Valiliği, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’nün 06.01.2016 gün ve 21 sayılı yazısı, konuya ilişkin Trabzon Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 2016/463 raporu okundu, ekleri ve dosyası 
incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Merkez Mahallesinde yer alan tescilli Örenkit Köprüsü’nün 
korunma alanının ekli hâlihazır haritada gösterildiği şekli ile belirlenmesine, 

Ayrıca söz konusu Rize İli, Çamlıhemşin İlçesi, Merkez Mahallesi 101 ada, 2 parselin 
tescilli Örenkit Köprüsü’nün korunma alanı dışında kalması nedeniyle konuya ilişkin 
Kurulumuzca yapılacak bir işlem bulunmadığına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 
TRABZON KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
 53.03/124 
Toplantı Tarihi ve No : 24/06/2016 - 158   Toplantı Yeri : TRABZON 
Karar Tarihi ve No. : 24/06/2016 - 2990 
Rize İli, Çayeli İlçesi, Aşıklar Köyü, Taşbaşı mevkii, sit alanı dışında, 1223 parselde yer 

alan mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait Çatmen değirmeni ile Düz mahalle mevkii,277 parselde yer 
alan mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait su kuyusunun tescil talebine İlişkin Çayeli Kaymakamlığı 
Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 23/03/2016 gün ve 438 sayılı yazısı ile 08/04/2016 gün ve 
550 sayılı yazısı, Çayeli Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 21/04/2016 gün ve 616 
sayılı yazısı, Rize Valiliği Kadastro Müdürlüğü’nün 26/04/2016 gün ve 962468 sayılı yazısı, 
Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 31/05/2016 gün ve 2016/414 
sayılı uzman raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda; 

Rize İli, Çayeli İlçesi, Aşıklar Köyü, Düz mahalle mevkii, 277 parselde yer alan mülkiyeti 
köy tüzel kişiliğine ait su kuyusunun 5226 ve 3386 sayılı yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kaldığından korunması gerekli taşınmaz kültür 
varlığı olarak tescil edilmesine,  

Aşıklar Köyü, Taşbaşı mevkii, sit alanı dışında, 1223 parselde yer alan mülkiyeti Köy 
Tüzel Kişiliğine ait Çatmen değirmenin 2863 sayılı yasa kapsamında kültür varlığı özelliği 
göstermediğinden tescilinin uygun olmadığına, 

277 parselde yer alan su kuyusunun koruma grubunun I (bir), korunma alanının ise kendi 
parseli olarak belirlenmesine, bulunduğu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ‘‘Korunması 
Gerekli I. (Bir) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı’’ şerhinin verilmesine, 

Tescilli taşınmazın parselinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesi Koruma 
Bölge Kurulu’ndan izin alınması gerektiğine karar verildi. 6709/12/1-1 

————— 
BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 
  
Toplantı Tarihi ve No : 13.11.2015/227 Toplantı Yeri : BURSA 
Karar Tarihi ve No : 13.11.2015/5066 
Bursa ili, Mudanya İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, 

İsmetpaşa mahallesinde, 246 envanter numarasıyla tescilli yapı bitişiğinde, A3 envanter 
numarasıyla tescilli yapı karşısında, 1128 ada, 2 parselde yer alan tescilsiz yapının mail-i inhidam 
durumuna ilişkin; Mudanya Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.09.2015 
tarih ve 4843 sayılı yazısı ve eki rapor ile Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 11.11.2015 tarih 
ve 5934 sayılı raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda; 

Bursa ili, Mudanya İlçesi, Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, kentsel sit alanında, 
İsmetpaşa mahallesinde, 246 envanter numarasıyla tescilli yapı bitişiğinde, A3 envanter 
numarasıyla tescilli yapı karşısında, 1128 ada, 2 parseldeki yapının 2863 sayılı yasanın 6.maddesi 
ve ilgili yönetmeliğinde belirtilen özellikleri taşıması nedeniyle 2863 sayılı yasanın 7.maddesi 
gereğince “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 
KTVKYK’nun 5.11.1999/660 tarih-sayılı ilke kararı uyarınca 2.grup olarak belirlenmesine, anılan 
yasa ve yürürlükteki yönetmelik uyarınca tapuda gereken ilan ve koruma grubu şerhlerinin 
konularak belgelerinin Müdürlüğümüze gönderilmesine, plandaki tescil taramasının yapılmasına, 
yapının mail-i inhidam durumunun değerlendirilebilmesi için rölövenin ivedilikle hazırlanarak 
Kurulumuza iletilmesine, bu aşamada can ve mal güvenliği açısından gerekli güvenlik 
önlemlerinin ilgilileri ve Belediyesince alınmasına karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

BAŞBAKANLIK BASIMEVİ Perakende Satış Fiyatı  (KDV dahil)  30 Kr 
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : bbasimevi@basbakanlik.gov.tr

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2016/9064 Anayasanın 120 nci Maddesi ile 2935 Sayılı Olağanüstü Hal

Kanununun 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendine Göre,
Ülke Genelinde 21/7/2016 Perşembe Günü Saat 01.00’dan İtibaren
Doksan Gün Süreyle Olağanüstü Hal İlan Edilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER
— Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları (ESKAR)

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2016/25)

İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden 

Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


