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YÖNETMELİK

Ahi Evran Üniversitesinden:

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ANADOLU TÜRK MÜZİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği

Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim

organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının

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 maddesi birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü mad-

desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ATMUAM): Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği Uygulama ve

Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ahi Evran Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Ahi Evran Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Ahi Evran Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 4 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin bulunduğu Kırşehir ili ve Orta Anadolu bölgesi için önemi büyük olan

Türk müziğine ilişkin projeler ve araştırmalar yapmak.
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b) Türk müziğine yönelik derleme, kayıt, icra ve benzeri çalışmaları, araştırma ve uy-

gulamaları yapmak.

c) Orta Anadolu bölgesindeki Türk müzik kültürüne ait eserleri ortaya çıkarmak yaymak

ve tanıtmak, bu alanla ilgili bilimsel yayınları gerçekleştirmek.

ç) Kırşehir ve çevresi yöresel kültürünü, Türk müzik kültürünü araştırmak ve incelemek;

kuramsal ve uygulamalı çalışmaları düzenlemek ve yönetmek; bu araştırma ve uygulamalı ça-

lışmaların sonuçlarını ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlamak ve sunmak.

d) Üniversitenin Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesinin ilgili bölümlerinin eğitim-öğ-

retim faaliyetlerine destek olmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Orta Anadolu Türk müziğinin dayandığı temelleri, bilimsel görüş ve düşünceler doğ-

rultusunda, bölgesel ve ulusal düzeyde araştırmak. Türkiye için önemi büyük olan Orta Anadolu

Türk müziği bağlamında derleme ve yayınlar yapmak.

b) Orta Anadolu Türk müziğinin geliştirilmesi için ulusal, uluslararası kurum ve kuru-

luşlarla iş birliği yapmak.

c) Üniversite öğrencilerinin ve halkın Orta Anadolu Türk müziği konusunda bilgilen-

dirmelerini ve gelişmelerini sağlayıcı, yaratıcı çalışmalarını düzenlemek, yürütmek ve destek-

lemek.

ç) Orta Anadolu Türk müziği ile ilgili gelişmeleri yakından izlemek, bu konuda ulusal

ve uluslararası kurs, sergi, sempozyum, konferans benzeri toplantılar düzenlemek.

d) Orta Anadolu Türk müziğinin yayılması ve gelişmesi için gerekli araç, gereç benzeri

imkânları sağlayarak bunları öğrencilerin, öğretim elemanlarının, sanatçı ve araştırmacıların

hizmetine sunmak.

e) Orta Anadolu Türk müziğinin gelişmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasına yardımcı

olmak.

f) Orta Anadolu Türk müziği alanında araştırma yapmak isteyenlere yardımcı olmak.

g) Orta Anadolu Türk müziği ürünlerinden meydana gelen bir müze ve arşiv oluştur-

mak.

ğ) Orta Anadolu Türk müziği ile ilgili her türlü kitap, dergi, belge, afiş, fotoğraf, giysi,

film-video, ses bandı ve benzeri kaynakları bünyesinde toplayan ve çağdaş kütüphanecilik an-

layışı ile işleyen bir dokümantasyon merkezi ve ihtisas kitaplığı kurmak.

h) Orta Anadolu Türk müziğinin içerisinde yer alan sanatsal nitelikli konser, şenlik,

kongre gibi etkinlikleri düzenleyerek Türk müziği alanında çalışmalarını yürüten başarılı araş-

tırmacı, yazar, sanatçı ve bilim adamlarına ödül verilmesine ilişkin teklifini Senatonun onayına

sunmak.
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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; Üniversitede çalışan öğretim üyeleri arasından, Rektör tara-

fından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür,

Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı so-

rumludur.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi

müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç 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 vekâlet 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 toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite öğretim elemanları arasından

dört öğretim elemanı ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör ta-

rafından üç yıl süre ile 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 amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.
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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 on üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün

önerisi üzerine Rektör tarafından üç 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 yılda bir kez olağan olarak toplanır. Mü-

dür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya 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) Merkeze çalışmalarında bilimsel ve idari açıdan bilgi, deneyim ve önerilerde bulun-

mak.

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

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından kar-

şılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ahi Evran Üniversitesi Rektörü yürütür.
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TEBLİĞLER
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—— • ——
Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/15)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Derya Granit ve Mermer San. Dış Tic. Ltd. Şti.,

Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Granitaş Anadolu Granitleri San. ve Tic. A.Ş., Gra-

nitürk İnşaat Maden Nakliye Turizm Akaryakıt Kömür Gıda San. ve Tic. A.Ş. ve Van Mermer

ve Madencilik Sanayi A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhu-

riyeti menşeli “granit” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin

olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının

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.
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Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

e) Vietnam: Vietnam Sosyalist Cumhuriyetini,

f) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Önleme tabi ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 6802.23 ve 6802.93 GTP’ler altında yer alan

“Granit”tir.

(2) Bahse konu GTP’ler yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette de-

ğildir.

(3) Önleme tabi ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife pozisyonunda

ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel

teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, başvuru sahibi firmaların

Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz

oldukları anlaşılmıştır. Bu kapsamda, başvuru sahibi firmalar bu Tebliğin ilgili bölümlerinde

“yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) ÇHC menşeli 6802.23 ve 6802.93 GTP’ler altında yer alan “granit”

ürününe yönelik olarak 14/9/2006 tarihli ve 26289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta

Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/25) ile 90 ABD Doları/Ton se-

viyesinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 28/7/2011 tarihli ve 28008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Re-

kabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/13) ile başlatılan NGGS, 10/7/2012 tarihli

ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin

Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı kesin önlem 174 ABD Do-

ları/Ton seviyesine çıkarılarak önlemin uygulanmasına devam edilmiştir.
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(3) Önleme tabi ürünün Vietnam üzerinden ülkemize ihraç edilerek mevcut önlemin

etkisiz kılındığına yönelik iddiaların araştırılması için 12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:

2014/42) ile Vietnam menşeli granit ithalatına yönelik olarak başlatılan soruşturma neticesinde

17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Ön-

lenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4) ile mevcut önlemin teşmil edilmesine karar ve-

rilmiştir.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 12/1/2017

tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine

İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2) ile mevcut önlemlerin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün

yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru

ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip yerli üretim dalı tarafından iletilen başvuruların incelenmesi

neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürür-

lükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin

muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin

mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; bir NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

tarafından ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi

çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler için-

de yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tes-

pitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa

ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkede yer-

leşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkenin Ankara’daki Büyükelçiliğine

soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.
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(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkündür.

(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

yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-

rinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim

dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili

taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

süre içerisinde 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 fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.

Süreler

MADDE 11 – (1) 10 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) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-

raflar ile beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve

soru formuna ilişkin cevaplarını Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre

içerisinde sunabilir.
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(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-

tıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü 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

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı ola-

bilir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

E-posta: ngs186@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Sayfa : 18                               RESMÎ GAZETE                              5 Temmuz 2017 – Sayı : 30115



Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/16)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Aykonsan-Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San.

Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bizon Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Dastaş Demircioğlu Ağaç San. ve

Tic. A.Ş., Erbaa Kaplama San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Taşköprü Tarım Hayvancılık Orman Ürünleri

Tekstil Madencilik Tic. ve San. A.Ş. firmaları adına Kontrplak Üreticileri Derneği tarafından

gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “kontrplak” ürününe yö-

nelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme so-

ruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının 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) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

c) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) KONÜDER: Kontrplak Üreticileri Derneğini,

e) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

f) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

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.

Önleme tabi ürün

MADDE 4 – (1) Önleme tabi ürün, 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 ve 4412.39

GTP’lerde yer alan “kontrplak”tır.

(2) TGTC’ye ilişkin 30/12/2016 tarihli ve 29934 sayılı (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de

yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 4412.32

nolu GTP’te sınıflandırılan ürünler, 4412.33 ve 4412.34 nolu GTP’lerde sınıflandırılmaya baş-

lanmıştır.
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(3) Bahse konu GTP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değil-

dir.

(4) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında

yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 5 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, KONÜDER tarafından adına

başvuru yapılan firmaların Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim

dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup Tebliğin ilgili bölümlerinde bu firmalar,

YÜD olarak anılacaktır.

(2) Söz konusu başvuru, Akça Kontrplak Fabrikası San. ve Tic. A.Ş., Anıl Orman Ürün

San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bayrak Ağaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bayrak Kontraplak Orman

Ürünleri İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Çağ Orman Ürünleri ve Oto A.Ş., Deksan Demircioğlu

Kontrplak Fabrikası, Dülger Mobilya İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Menta Mobilya Koltuk

Malz. Orm. Ür. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Panel Kontrplak San. ve Tic. Ltd. Şti, Pelit Arslan

Kontrplak Fabrikası A.Ş., Petek Kontrplak San. ve Tic. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürün.

Tic. ve San. A.Ş., TKS Tosya Ağaç Kaplama ve Yonga Levha San. Tic. A.Ş. ve Tunçay Kontr-

plak Orman Ürünleri İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından da desteklenmektedir.

Mevcut önlem

MADDE 6 – (1) 20/10/2006 tarihli ve 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtha-

latta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/28) uyarınca ÇHC menşeli

“kontrplak” için metreküp başına 240 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe ko-

nulmuştur.

(2) Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk NGGS, 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı

Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ

No: 2012/16) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam

edilmesine karar verilmiştir.

(3) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin

menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiası ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına

karşı soruşturma neticesinde, 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/45) ile Bulgaristan ve

Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithala-

tında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin

önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Gerekçe

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 12/1/2017

tarihli ve 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
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İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/2) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün

yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel

kişi ya da kuruluşların mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru

ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip YÜD tarafından iletilen başvuruların incelenmesi neticesin-

de, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalk-

ması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel

olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut ol-

duğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

MADDE 8 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi,

belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu

kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yö-

netmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

MADDE 9 – (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma

konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçe-

vesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler için-

de yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tes-

pitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uy-

gulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa

ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 10 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça

tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde

yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükel-

çiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru form-

larına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine

bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili

bölümden erişmeleri mümkündür.

(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.
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(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu

düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe

yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin bi-

rinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim

dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili

taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen

süre içerisinde 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 fıkrası çerçevesinde

gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli

olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili

taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi

istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi

gerekir.

Süreler

MADDE 11 – (1) 10 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) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili ta-

raflar ile beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve

soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük

süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin al-

tıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin

yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içe-

risinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 12 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü 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

şekilde, mevcut verilere göre yapılır.
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(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse

konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı ola-

bilir.

Meri önlemin uygulanması

MADDE 13 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri ön-

lem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 14 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen

yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. No:63 Çankaya/ANKARA

Faks: +90 312 204 86 33

E-posta: ngs187@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 15 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

—— • ——
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/29)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2017/21)

MADDE 1 – 4/8/2016 tarihli ve 29791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Üre-

time Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/29)’in 16 ncı maddesinin

dördüncü fıkrasında yer alan “30/06/2017” ibaresi “31/7/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin  “Destekleme Uygulama Takvimi” başlıklı EK-2’sinin Yurtiçi

Sertifikalı Fidan Üretim Desteği satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
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MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

—— • ——
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal

Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğine 4.2.48 numaralı maddesinden sonra gelmek

üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“4.2.49 – Spinal Musküler Atrofi Tip-1 (SMA Tip-1) hastalığında nusinersen

sodium kullanım ilkeleri;

(1) SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer al-

dığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli sonraki uygulamalar için 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna

istinaden “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide

Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” ile

çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilir. “İlaç

Kullanım Onayı”nın; ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı

ayrı verilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(2) Nusinersen Sodium etken maddesini içeren ilacın; tescili yapılmış yenidoğan ve

çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, bes-

lenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin multidisipliner bir yaklaşımla

sunulabileceği Kurumca belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında kul-

lanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(3) Hastalarda aşağıda yer alan kriterlerin tamamının sağlanması halinde Kurumca be-

deli karşılanır.

a) Genetik (5qSMA; homozigot gen delesyonu veya homozigot gen mutasyonu veya

bileşik heterozigot gen mutasyonu olan ve SMN2 kopya sayısının en az 2 olduğunun gösteril-

mesi kaydıyla) ve klinik olarak SMA Tip-1 tanısı konmuş ve birisi çocuk nörolojisi uzmanı ol-

mak üzere 3 uzman hekimden oluşan konsey kararına istinaden yurt dışı ilaç kullanım başvurusu

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

4/8/2016 29791

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/11/2016 29879
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yapılarak “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide

Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” bu-

lunmalıdır.

b) Klinik belirti ve bulgular, SMA Tip-1 ile uyumlu olarak ≤ 6 ay (180 gün) iken baş-

lamış olmalıdır.

c) Tedavi sırasında (ilk 4 doz kullanımı sırası hariç) SMA’dan kaynaklı solunum des-

teğine ihtiyaç gelişen çocuklarda tedaviye son verilmelidir. Enfeksiyon vb. durumlardan dolayı

solunum desteği alan ve sebep ortadan kalktıktan sonra solunum desteği ihtiyacı kalkan ço-

cuklarda tedavi kesilmez.

ç) İlk 4 doz ilaç uygulaması sonrasında, “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz

Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından

Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) ve/veya Hammersmith Functional

Motor Scale Expanded (HFMSE) adı verilen nörolojik ve motor skala vb. objektif değerlen-

dirme sonuçlarına göre her bir hasta için yapılacak değerlendirmeleri müteakip yine aynı ko-

misyon tarafından her bir uygulama için ise ayrı ayrı onay verilmesi halinde tedavinin devamı

sağlanacaktır.

d) Lomber ponksiyon prosedürleri, BOS sirkülasyonu veya güvenlilik değerlendirme-

lerini engelleyebilecek bir beyin veya spinal kord hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.

e) BOS drenajı için implant edilmiş bir şant veya implante edilmiş bir BOS kateteri bu-

lunmaması gerekmektedir.

f) Bakteriyel menenjit veya viral ensefalit hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.

g) Hipoksik iskemik ensefalopati tanısı almamış olmalı ve hipoksik doğuma bağlı nö-

rolojik sekelleri bulunmamalıdır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

—— • ——
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—— • ——
DÜZELTME

3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan,
13/3/2017 tarihli ve 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın “MADDE 2- Aynı
Kararın 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.” şeklindeki çer-
çeve 2 nci maddesi; “MADDE 2- Aynı Kararın 6 ncı maddesine sekizinci fıkrasından sonra
gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.”
olarak, Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 4/7/2017 tarihli ve 31853594-116-1-945
sayılı yazısına istinaden düzeltilmiştir.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2014/381 

KARAR NO : 2016/641 

Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası 

yazılı 27/12/2016 tarihli ilamı ile 125/1, 106/1-1. cümle, 86/2 maddesi gereğince 3000 TL ADLĠ 

PARA cezası ile cezalandırılan Mustafa ve Mahi oğlu, 19/09/1983 doğumlu, Sivas, Zara, 

GümüĢçevre mah/köy nüfusuna kayıtlı HASAN KESER tüm aramalara rağmen bulunamamıĢ, 

gerekçeli karar tebliğ edilememiĢtir. 

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

GAZETE‘DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

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

karar verilmiĢ olup, Ġlan olunur. 4861 

—— • —— 
İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO  : 2003/394 

KARAR NO : 2006/1717 

MÜDAHĠL  : ĠSTANBUL KAMBĠYO MÜDÜRLÜĞÜ 

VEKĠLĠ  : Av.ADEM ĠZKĠ, Ġstanbul Kambiyo Müdürlüğü 

SANIK ġĠRKET : ARSU ÜRÜNLERĠ TĠC. VE SAN. A.ġ. K.Langa caddesi Bilir ĠĢ 

Merkezi no: 62 Aksaray/ĠSTANBUL  

SUÇ : 1567 Sayılı Kanuna Muhalefet 

SUÇ YERĠ  : ĠSTANBUL 

SUÇ TARĠHĠ  : 1999 

KARAR TARĠHĠ : 16/06/2006 

Sanık Ģirket hakkında 1567 Sayılı Kanunun 4961 Sayılı Kanunla değiĢik 3/c maddesi 

gereğince (fiktif iĢlemlerle bu kanunla getirilen %5 miktar uygulanmayıp rayiç bedel Esas 

alınacağından yurda getirilmeyen dövizin rayiç bedeli kadar) 31.940.TL (OTUZBĠRBĠN 

DOKUZYÜZKIRK YENĠ TÜRK LĠRASI) ADLĠ PARA CEZASI ĠLE CEZALANDIRILMASINA, 

hükmedilen para cezasına suç tarihi itibari ile tahsil tarihi arasındaki süreler için 6183 Sayılı 

Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında ve para cezası ile birlikte tahsil olunmak 

üzere gecikme faizi uygulanmasına, mahkeme masrafı 9.50 TL nin sanıktan tahsiline, karar tarihi 

itibariyle hesaplanan 400,00 TL ücreti vekaletin sanık Ģirketten alınıp müdahile verilmesine karar 

verilmiĢ olup, 

Yapılan tüm aramalara rağmen sanık Ģirket ve Ģirket yetkililerinin tebligata yarar açık 

adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle tebligat iĢlemi yapılamadığından, 7201 Sayılı Tebligat 

Kanununun 29. ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine, Ġlanın Resmi Gazete‘de 

yayınlanmasından 15 (onbeĢ) gün sonra tebliğ iĢlemi yapılmıĢ sayılmasına, ilan masrafının 

mahkeme masrafı ile birlikte sanıktan tahsiline dair Ġlan olunur. 4859 
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Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

EK KARAR 

ESAS NO : 2008/479 

KARAR NO : 2011/748 

MÜġTEKĠ : 12632913030 DERVĠġ ÇARBOĞA, Ramazan oğlu, 

17/02/1958 doğumlu. Kazım Karabekir Mh. 829 Sk. No: 6/5 

Küçükköy GaziosmanpaĢa/ĠSTANBUL 

SANIK : ZĠYADDĠN MUTLU, KÖSO ve EMĠNE oğlu, 20/05/1972 

PÜTÜRGE doğumlu, MALATYA, PÜTÜRGE, MEġEDĠBĠ 

mah/köy nüfusunda kayıtlı. Gültepe Mahallesi TalatpaĢa Cad. 

Kral Ap. D: 1 Kağıthane Kağıthane/ĠSTANBUL adresinde 

oturur. ĠĢ adresi: 

SUÇ : Konut Dokunulmazlığını Ġhlal Etme, Kilitlenmek Suretiyle 

Muhafaza Altına Alman EĢya Hakkında Hırsızlık, Resmi 

Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan 

SUÇ TARĠHĠ : 04/05/2008, 04/05/2008, 04/05/2008 

ASIL KARAR TARĠHĠ : 25/05/2011 

EK KARAR TARĠHĠ : 05/05/2017 

KANUN MADDESĠ : 5237 sayılı TCK'nın 142/1-b, 206/1 

VERĠLEN CEZA : 6 Ay 7 Gün - 2 Ay 15 Gün 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 25/05/2011 tarihli 

kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araĢtırmada bulunamamıĢ olması nedeni ile 

tebliğ olunamamıĢtır. 

GEREĞĠ DÜġÜNÜLDÜ 

1 - Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete‘de ilanına, 

2 - Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılmasına; 

Kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya 

bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine 

beyanda bulunmak suretiyle Ġstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edileceği 

hususu tebliğ olunur. 4891 

—— • —— 
Gaziosmanpaşa 1. Asliye Ceza Mahkemesinde: 

EK KARAR 

ESAS NO : 2007/504 

KARAR NO : 2015/703 

DAVACI : K.H 

SANIK : REġAD GULĠYEV/ Ağalar ve Ġlhame oğlu, 1986 doğumlu, 

SUÇ : Ruhsatsız AteĢli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya TaĢıma 

veya Bulundurma 

SUÇ TARĠHĠ : 16/07/2006 

KANUN MADDESĠ : 5237 Sayılı Kanunun 66/1-e, 5271 sayılı CMK'nın 223/8 mad  

VERĠLEN CEZA : Zaman AĢımından DüĢme 

Yukarıda adı yazılı sanık hakkında mahkememizce gıyabında verilen 16/12/2015 tarihli 

kararın sanığın PTT ve zabıta marifetiyle yaptırılan araĢtırmada bulunamamıĢ olması nedeni ile 

tebliğ olunamamıĢtır. 

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri 

gereğince Resmi Gazete‘de ilamına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağı 

kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer 

mahkemesine verilecek bir dilekçe, veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine beyanda 

bulunulmak suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz edilebileceği hususu tebliğ olunur. 

 4892 
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İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/503 

KARAR NO : 2016/969 

SANIK : Kenan ÖNER - ReĢat ve Münevver oğlu, 05.06.1962 Bismil 

Doğumlu, Diyarbakır, Bismil, Fatih Mah. C. 6, HN. 33, BSN. 

64'de  11870059944   TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı. 

ADRES : Atatürk Mah. 117 Sk. N: 4 Foça/Ġzmir 

TEBLĠĞ OLUNACAK 

EVRAK ĠÇERĠĞĠ : Kullanmak için uyuĢturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya 

bulundurmak suçundan 10 ay hapis ile belirli haklardan 

yoksunluk cezalarına iliĢkin hüküm metni 

MEVZUU : Hüküm Metni  

ĠLAN SEBEBĠ : yapılan aramalara rağmen uzunca bir süredir bulunamaması  

TEBLĠĞ TARĠHĠ : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri Gereğince 

Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete‘de ilan yolu ile 

tebliği, Aynı Kanunun 30. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 

Gazete‘nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 

yapılmıĢ sayılacağı Ġlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNĠ : Sanık Kenan ÖNER'in Kullanmak için uyuĢturucu ve uyarıcı 

madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan TCK'un 191/1, 192/3, 62. mad.gereğince 10 AY 

HAPĠS ile 5237 sayılı TCK'un 53/1-a, c, d, e, bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum 

olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve 

kayyımlığı ait yetkileri kullanmaktan ise 53/3 madde hükmü gereğince Ģartla tahliye tarihine 

kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, 58/6 madde gereğince hüküm olunan cezanın mükerrerlere 

özgü infaz rejimine göre yapılmasına. 4992 

————— 

ESAS NO : 2015/172 

KARAR NO : 2016/543 

SANIK : Cumhur UYGUNER - Ethem ve Gönül oğlu, 29.09.1981 Ġzmir 

Doğumlu, Ġzmir, Foça Geren köy, C. 6, HN. 288, BSN. 17'de 

17231353140 TC Kimlik numarasıyla nüfusa kayıtlı. 

ADRES : 38 Sk. N: 5 Bornova / Ġzmir 

TEBLĠĞ OLUNACAK 

EVRAK ĠÇERĠĞĠ : Genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan 6 ay hapis Ġle belirli 

haklardan yoksunluk cezalarına iliĢkin hüküm metni 

MEVZUU : Hüküm Metni  

ĠLAN SEBEBĠ : Yakalama emri uyarınca ifadesi alınabilmiĢ olup, ifadesinde 

verdiği adresin olmaması, yapılan aramalara rağmen uzunca bir 

süredir Bulunamaması  

TEBLĠĞ TARĠHĠ : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri Gereğince 

Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete‘de ilan yolu ile 

tebliği, Aynı Kanunun 30. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 

Gazete‘nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 

yapılmıĢ sayılacağı Ġlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNĠ : Sanık Cumhur UYGUNER in av tüfeği ile ateĢ etmek suretiyle 

genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan 5237 sy. TCK' un 170/1-c-son mad. gereğince 6 AY 

HAPĠS, ile 5237 sayılı TCK' un 53/1-a, c, d, e, bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum 

olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve 

kayyımlığı ait yetkileri kullanmaktan ise 53/3 madde hükmü gereğince Ģartla tahliye tarihine 

kadar YOKSUN BIRAKILMASINA, Deneme süresi içinde suç iĢlediği anlaĢıldığından CMK 

231/11 maddesi uyarınca karar kesinleĢtiğinde ihbarda bulunulmasına toplam 54,00 TL 

Yargılama giderinin sanıktan alınmasına. 4993 
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İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesinden: 
ESAS NO : 2015/443 
KARAR NO : 2016/695 
SANIK : Bayram DURDU - Nurettin ve Ramise oğlu, 02/07/1984 

Bakırköy Doğumlu, Bitlis, Tatvan, Yediveren Mah. C. 51, ASN 
70, SN. 72'de 23014467096 TC Kimlik numarasıyla nüfusa 
kayıtlı. 

ADRES : KemalpaĢa Mah. 1954 Sk. N. 15 D. 4 Bağcılar/ĠSTANBUL  
TEBLĠĞ OLUNACAK 
EVRAK ĠÇERĠĞĠ : Dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 50.000,00 TL adli 

para cezasına iliĢkin hüküm metni  
MEVZUU : Hüküm Metni  
ĠLAN SEBEBĠ : Yakalama emri uyarınca ifadesi alınabilmiĢ olup, ifadesinde 

verdiği Adreste bulunmayıĢı, yapılan aramalara rağmen 
bulunamadığı yeni adresinin tesbitinin mümkün olmaması 

TEBLĠĞ TARĠHĠ : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri Gereğince 
Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete‘de ilan yolu ile 
tebliği, Aynı Kanunun 30. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 
Gazete‘nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 
yapılmıĢ sayılacağı Ġlanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNĠ : Sanık Bayram Durdu'nun Dolandırıcılık suçundan TCK'un 
157/1, 52/2, 52/4, maddesi gereğince 2 YIL 6 AY HAPĠS , 50.000,00 TL ADLĠ PARA ile 5237 
Sayılı TCK' un 53/1-a, c, d, e, bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis 
cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığı 
ait yetkileri kullanmaktan ise 53/3 madde hükmü gereğince Ģartla tahliye tarihine kadar YOKSUN 
BIRAKILMASINA, CMK'un 231/11 maddesi uyarınca denetim süresi içinde suç iĢlediğinden 
karar kesinleĢtiğinde ihbarda bulunulmasına, yargılama giderinin sanıktan alınmasına. 

   4990 
————— 

ESAS NO : 2016/486 
KARAR NO : 2016/944 
SANIK : Batuhan Faruk ERGÖR - Ayhan ve AyĢe oğlu, 02.09.1991 

Konak doğumlu, Ġzmir, ÖdemiĢ Kara Doğan mah. C. 29 HN. 2, 
BSN. 70'de 30850921750 TC Kimlik numarasıyla nüfusa 
kayıtlı. 

ADRES : Yıldıztepe Mah. 15 Sk. N. 99 Nazilli/AYDIN 
TEBLĠĞ OLUNACAK 
EVRAK ĠÇERĠĞĠ : Kamu Malına Zarar verme 2 yıl hapis cezasına iliĢkin hüküm 

metni 
MEVZUU : Hüküm Metni  
ĠLAN SEBEBĠ : Ceza evi firarisi olup, yapılan tüm aramalara rağmen 

bulunamadığı ve yeni adresinin tesbitinin mümkün olmaması 
TEBLĠĞ TARĠHĠ : 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29-30 maddeleri Gereğince 

Mahkememiz gıyabi hükmünün Resmi Gazete‘de ilan yolu ile 
tebliği, Aynı Kanunun 30. maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi 
Gazete‘nin Yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin 
yapılmıĢ sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 

HÜKÜM METNĠ : Sanık Batuhan Faruk Ergör'ün kamu malına zarar verme 
suçundan TCK' un 152/1-a-son mad. Gereğince 2 YIL HAPĠS ve 5237 Sayılı TCK' un 53/1-a, c, 
d, e, bentlerinde yazılı hakları kullanmaktan mahkum olduğu hapis cezasının infazı 
tamamlanıncaya kadar, 53/1-c maddesinde yazılı velayet, vesayet ve kayyımlığı ait yetkileri 
kullanmaktan ise 53/3 madde hükmü gereğince Ģartla tahliye tarihine kadar YOKSUN 
BIRAKILMASINA, 5237 sayılı TCK' un 58/6 maddesine göre hükmolunan cezanın mükerrerlere 
özgü infaz rejimine göre çektirilmesi ile CMK'un 231/11 madde ile 5237 sayılı TCK'N 51/7 
maddesi gereğince denetim süresi içinde suç iĢlemesi sebebiyle karar kesinleĢtiğinde her iki husus 
da ihbarda bulunulmasına önceki yargılama gideri, 16 adet davetiye gideri toplamı olan 179,00 TL 
Yargılama giderinin sanıktan alınmasına, 4991 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

1 ADET ―EN AZ 64 SIRA DEDEKTÖRLÜ 128 KESĠTLĠ MULTĠDEDEKTÖR 

BĠLGĠSAYARLI TOMOGRAFĠ CĠHAZI‖ SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel AraĢtırma Projeleri 

Koordinatörlüğü ihtiyacı 1 Adet ―En Az 64 Sıra Dedektörlü 128 Kesitli Multidedektör 

Bilgisayarlı Tomografi Cihazı‖, Ofisimiz tip ticari Ģartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca 

hazırlanan teknik Ģartnamelerine uygun olarak ve ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlar 

dahilinde, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

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

tekliflerini sürdüreceklerdir. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

a) Ġstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz II No.lu Satınalma Daire 

BaĢkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ayrıca teknik Ģartnameler ile sair ihale 

evrakları Ofisimizin www.dmo.gov.tr adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilmiĢ, çıktısı 

alınabilmekte olup, BaĢkanlığımızca ayrıca bir doküman verilmeyecektir. Ancak, ihaleye teklif 

verecek olan firmaların, Ģartname bedelini (130 - TL) Ofis veznesine veya Ġhale Ek ġartlarında 

belirtilen Ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekmektedir. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin dıĢ zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklifler iç içe konulmuĢ iki zarf (dıĢ zarf - iç zarf) halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA 

YALNIZCA TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta 

ise iç zarfla birlikte teknik ve ticari Ģartname ile ihale dokümanlarının aynen kabul edildiğini 

belirten yazı ve ticari Ģartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ek Ģartlarda belirtilen belgeler 

bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 17/07/2017 günü, en geç saat 12.00‘ye kadar Genel Müdürlüğümüz II No.lu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Ġhtiyaç duyulması halinde düzenlenecek Zeyilnameler Ofisimizin www.dmo.gov.tr 

adresinin ihale ilanları bölümünde yayınlanacaktır. 

5 - Ġhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler 

değerlendirilmeyecektir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin marka, model ve menĢei teklif 

mektuplarına belirtilecektir. 

6 - Söz konusu ihale, Kamu Ġhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (istisna) kapsamında 

olup, Ofis satın alma konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya dilediği 

istekliye vermekte tamamen serbesttir. 6049/1-1 
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EÜAġ KEBAN HES ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KĠĞI HES'ĠN  

1 (BĠR) YILLIK 25 KĠġĠ ĠLE GÜVENLĠK HARĠÇ SANTRAL  

ĠġLETTĠRĠLMESĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Keban Hes İşl. Müdürlüğünden: 

EÜAġ Keban Hes ĠĢletme Müdürlüğüne Bağlı Kiğı Hes'in 1 (bir) Yıllık 25 KiĢi Ġle 

Güvenlik Hariç Santral ĠĢlettirilmesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun (3g) 

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer 

almaktadır: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/327943 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : EÜAġ Keban HES ĠĢletme Müdürlüğü 23701 

KEBAN/ELAZIĞ 

b) Telefon ve faks numarası : 4245712024 - 4245712082 

c) Elektronik Posta Adresi : kebanhes@euas.gov.tr 

ç) Ġhale dokümanının  

    görülebileceği internet adresi : Keban Hes ĠĢletme Müdürlüğü Ticaret servisi 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : EÜAġ Keban Hes ĠĢletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı 

Hes'in Toplam 25 Personel ile 1 yıl (365 takvim günü) 

süreli güvenlik hariç, bakım, onarım ve santral 

iĢlettirilmesi hizmet iĢi alımı 

  Ayrıntılı bilgiye Keban HES ĠĢletme Müdürlüğü 

Ticaret servisinde ulaĢılabilir. 

b) Yapılacağı yer : EÜAġ Keban Hes ĠĢletme Müdürlüğüne bağlı Kiğı 

Hes/ELAZIĞ 

c) Süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 365 (üç yüz altmıĢ beĢ) 

gündür 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : EÜAġ Keban Hes ĠĢletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ 

b) Tarihi ve saati : 14.07.2017 - 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler:  

1 - Tesislerde yer alan ve enerji üretim prosesinin bir parçası olan ana iĢ gruplarından 

(türbin, genaratör, kontrol-kumanda sistemi) en az birinin komple imalatını veya montajını 

yapmıĢ olmak ya da söz konusu elektrik üretim tesisinin komple devreye alma çalıĢmalarını 

yapmıĢ olmak, 

2 - ĠĢletme ve bakım hizmetlerini yürütmüĢ olduğu, dair iĢ bitirme belgesi veya 

3 - EPDK tarafından verilmiĢ elektrik üretim lisansına haiz olduklarına ait belgelerden 

herhangi birine sahip olmaları gerekir. 

4 - ĠĢ Deneyim Belgesi: Teklif edilen bedelin %25‘inden az olmamak üzere benzer iĢlerde 

sayılan iĢlere ait tek sözleĢmeye iliĢkin ĠĢ Deneyim Belgesi verilecektir. 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri;  

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
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4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğinin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen teklif mektubu.  

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminat.  

4.1.5. Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  

4.1.6. Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel 

kiĢiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali 

müĢavir ya da serbest muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, 

standart forma uygun belge, 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyimini gösteren belgeler: 

Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul iĢlemleri tamamlanan ve 

teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin 

iĢ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.4.1. 

1) Hidroelektrik Santralleri veya Termik Santrallerin birinde, ĠĢletme ve bakım, onarım 

hizmetlerini yapmıĢ olmak. (Ayrıntılı bilgi idari Ģartnamenin (7.1.h.) bendinde açıklanmıĢtır. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karĢılığı 

EÜAġ Keban Hes ĠĢletme Müdürlüğü Keban/ELAZIĞ adresinden satın alınabilir. 

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAġ Keban Hes ĠĢletme Müdürlüğü 

Keban/ELAZIĞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 

vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu üzerine ihale 

yapılan istekliyle, her bir iĢ kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir.  

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim 

günüdür.  

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Diğer hususlar: 

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama 

istenecektir. 6022/1-1 
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YAPIM VEYA ONARIM KARġILIĞI KĠRALAMA ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden: 

AĢağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taĢınmaz, Ġhale dosyasında mevcut ġartname ve 

Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, kullanılmak-iĢletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri 

üzerinden artıĢ yapılmak suretiyle ―2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu‖ kapsamında uzun süreli 

olarak (Yapım veya Onarım KarĢılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıĢtır. 

Ġhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı TaĢınmazın;  
Ġli Ġstanbul Ġlçesi Eyüp 

Mahallesi Alibeyköy Cadde-Sk.-Mevkii Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 

Ada 858 Parsel 5 

Yüzölçümü 2.520,62 m2 Hisse Miktarı Tam 

Cinsi Arsa Vakfı Silahtar Abdullah Ağa 
 
Ġhaleye Konu ĠĢ‘in; 

Adı-Niteliği : Ġstanbul-Eyüp ilçesi, 858 Ada, 5 Parsel, (Arsa) 16 

Yıl Süreli Yapım veya Onarım KarĢılığı Kiralama 

ĠĢi. 

Mevcut Ġmar Durumu-Fonksiyonu : Akaryakıt+Lpg Tesis Alanı  

Ġhale Yöntemi : Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi) 

Süresi : 16 Yıl (Proje ve ĠnĢaat: 3 Yıl + Kullanma-ĠĢletme: 

13 Yıl) ĠĢin süresi ve kira ödemeleri yer teslim tarihi 

itibariyle baĢlar. Ancak yer teslimi tarihi hiçbir 

Ģekilde sözleĢme tarihinden itibaren 6 ayı 

geçmeyecek olup, bu sürenin aĢılması halinde dahi 

iĢin süresi ve kira ödemeleri sözleĢme tarihinden 

itibaren 6. ayın sonunda baĢlatılacaktır. 

Asgari Aylık Kira Bedeli : 1. Yıl Aylık: 25.000,00- (YirmibeĢbin Türklirası) + 

(ihale artıĢı) 

  2. ve 3. Yıl aylık; Bir önceki yılın ÜFE oranında 

(Bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE oniki aylık 

ortalamalara göre değiĢim (%) oranı) artıĢ yapılarak 

belirlenecektir.  

  4. Yıl Aylık; 55.000,00.-TL (EllibeĢbinTürkLirası) + 

(ihale artıĢı)  

  5. Yıldan itibaren sözleĢme süresi sonuna (16. yılın 

sonu) kadar her yıl yıllık ÜFE oranında arttırılarak 

(bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık 

Ortalamalara Göre DeğiĢim (%) Oranı esas alınarak) 

belirlenmesi,  

Tahmin Edilen Bedel 

(Bu bedel Meclis Kararında inĢaat süresince  

(Ġlk 3 yıl) belirlenen kira bedelleri ile birlikte  

inĢaat maliyetinin toplamıdır.) : 1.919.617,60-TL 

Geçici Teminat ve  

Ek Teminat Miktarı : 57.589,00 TL + 383.924,00 TL (Ek Teminat) 

Toplam = 441.513,00 TL  

Ġhale Dokümanlarının (Görüleceği, Satın alınacağı ve  

Teslim Edileceği) Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu 

Mahallesi, Ġnönü Caddesi, No: 2 Kat:2 (Yatırım ve 

Emlak ġube Müdürlüğü Ġhale Bürosu) Taksim-

Beyoğlu / ĠSTANBUL  

  Tlf. 0212 251 88 10 (Dahili:7250)  

  e-mail: istanbul@vgm.gov.tr.  

  Ġnternet Adresi: www.vgm.gov.tr 
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Ġhale Doküman Bedeli : 500,00-TL 

Ġhalenin Yapılacağı Adres : Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, GümüĢsuyu 

Mahallesi, Ġnönü Caddesi, No: 2, Kat: 7 (Ġhale 

Salonu) Taksim-Beyoğlu/ĠSTANBUL 

Ġhale Tarih ve Saati : 18.07.2017 – 14:30 

Ġhaleye Katılabilmek Ġçin; 

I) Teklif mektubunu ihtiva eden (Ġç Zarf) ile birlikte, AĢağıda Belirtilen Diğer Belgelerin 

Aslı veya Noter Tasdikli suretlerinin (ġartname eki örneğe uygun olarak hazırlanmıĢ) (DIġ 

ZARF) Ġçerisinde Yukarıda belirtilen Adrese, Ġhale Tarih ve Saatine Kadar Elden Teslim 

Edilmesi veya Posta Yoluyla UlaĢmıĢ Olması Gerekmektedir.  

a) Türkiye‘de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. 

bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun ĠletiĢim Bilgi Formu (Ek:1), 

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 

ilgili meslek odası belgesi, 

b.1. Gerçek kiĢi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya 

Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

b.2. Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmıĢ tüzel kiĢiliğin siciline 

kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ 

sureti (Türkiye'de Ģubesi bulunmayan yabancı tüzel kiĢinin belgelerinin, bu tüzel kiĢinin 

bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye DıĢiĢleri Bakanlığı'nca onaylanmıĢ 

olması gerekir.) 

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam 

eden noter tasdikli Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirkülerinin aslı ya da aslının Ġdareye ibraz 

edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.1. Gerçek kiĢi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

c.2. Tüzel kiĢi olması halinde; ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

kurucuları ile tüzel kiĢiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil 

Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin 

aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

d) Ġstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale 

tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza 

beyannamesinin aslı veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

e) Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu ve Ek Teminat Mektubu (Ek:2) veya 

geçici teminat ve ek teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz, 

f) Ġsteklilerin ortak giriĢim oluĢturması halinde ekli örneğe uygun Ortak GiriĢim 

Beyannamesi (Ek:3)  

g) Tahmin edilen bedelin % 50‘si kadar kullanılmamıĢ nakit kredisi veya teminat kredisini 

gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi 

yapan Ġdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiĢ olması 

gerekmektedir.) 

h) Tahmin edilen bedelin % 50 si‘nden az olmamak üzere tek sözleĢmeye bağlı benzer 

iĢlere iliĢkin ihale tarihi itibarı ile geçerli olan 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu veya 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu kapsamında alınmıĢ 'ĠĢ Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmıĢ 

istekliye ait Yapı Kullanma Ġzin Belgesi veya bina inĢaatına ait ĠĢ Bitirme Tutanağı ve eki ĠnĢaat 

Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmek suretiyle 

fotokopisi, 
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Benzer ĠĢ Olarak Yapım ĠĢlerinde ĠĢ Deneyiminde Değerlendirilecek Her Türlü Akaryakıt 

Ġstasyonu Tesisi Yapım ĠĢleri Benzer ĠĢ Olarak Kabul Edilecektir. 

Ġsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iĢtigal konuları arasında 

inĢaat yapım iĢlerinin bulunmaması halinde; iĢi (yapım/onarım) Ģartnamenin 27. maddesinde 

belirtilen Ģartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt 

Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5).  

ı) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmıĢ vergi borcu olmadığına dair 

belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli 

sureti ya da Gelirler Ġdaresi BaĢkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi 

borcu olmadığına dair belge, 

i) Ġlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde 

prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının 

Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik 

Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair 

belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama 

aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması, 

j) Ġhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun Ġhalelerden 

Yasaklılık Durum Formu (Ek:6), 

k) Ġhale dokümanının satın alındığına dair makbuz, 

l) Ġhale konusu taĢınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme 

Formu (Ek:7), 

m) Ġhale yılı itibariyle geçerli olan bayilik lisansı (Bir gerçek veya tüzel kiĢinin piyasada 

bayilik faaliyet gösterebilmek için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamında Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu‘ndan (EPDK) almak zorunda olduğu izin belgesidir.) aslı veya noter 

tasdikli sureti veya aslının Ġdareye ibraz edilmesi Ģartıyla Ġdarece onaylanmıĢ sureti, 

n) ġekli ve içeriği Ģartnamenin 11.1 ve 11.2 maddelerinde açıklanan ekli örneğe uygun 

teklif mektubu (Ek:8),  

II) Ortak giriĢim halinde (I/b-c-d-ı-i-j) bentlerinde belirtilen belgeleri her ortak ayrı ayrı 

sunacaktır. 

III) Ġhale dokümanları yukarıda belirtilen adreste görülebilir. Ancak teklif verilebilmesi 

için ihale dokümanının istekli tarafından makbuz karĢılığı satın alması mecburidir. 

IV) Ġhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya baĢkaları adına vekaleten sadece 

tek bir baĢvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak baĢvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

V) Ġlanda belirtilen ihale saatine kadar Bölge Müdürlüğüne ulaĢmıĢ olmak Ģartıyla 

teklifler iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilir. Ancak postada oluĢacak gecikmelerden Bölge 

Müdürlüğü sorumlu değildir.  

VI) Değerlendirmeye alınan isteklilerin baĢvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale 

üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir. 

VII) Teklif dosyası Ġdareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın 

değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye 

alınmayacaktır. 

VIII) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir. 

IX) ĠĢbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri 

içermekte olup, ihaleye katılımla ile ilgili hususlarda ihale Ģartnamesi ve eklerinin 

görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir. 

X) Ġdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

Ġlan olunur. 5927/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM 

ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(KFW-WB4-YAPIM-13) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 

Bankası‘ndan (KfW), Ġstanbul‘daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının 

yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 

teslimi götürü bedel yapım iĢleri için Dünya Bankası‘nın satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı 

tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (KFW-WB4-YAPIM-13) 

Ġstanbul Ġlinde 1 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleĢtirilecektir. 
 

Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

KFW-WB4-YAPIM-13 1 K. Çekmece 

Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi  

BeĢyol Mahallesi, Ġnönü Caddesi, No: 32 

Sefaköy / Küçükçekmece / ĠSTANBUL 
 

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir.  

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

35.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 

yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; 

ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem 

yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 

ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel 

ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan 

rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik 

ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 

mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni 

bina inĢaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini 
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Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif 

verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 8.000.000 TL 

olması, Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında 

ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması 

durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi 

ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi 

olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 

Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda 

ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)‘nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)‘nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-13) 

yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eĢliğinde 

baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

700.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 14 Ağustos 2017 

günü saat (yerel saat) 14:00‘e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126 

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 6017/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM 

ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(KFW-WB4-YAPIM-12) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 

Bankası‘ndan (KfW), Ġstanbul‘daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının 

yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 

teslimi götürü bedel yapım iĢleri için Dünya Bankası‘nın satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı 

tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (KFW-WB4-YAPIM-12) 

Ġstanbul Ġlinde 2 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleĢtirilecektir. 

 

Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

KFW-WB4-YAPIM-12 

1 K. Çekmece 

Munis Faik Ozansoy Ortaokulu 

Atatürk Mahallesi, Ulubatlı Hasan 

Caddesi, No: 3 Ġkitelli - Küçükçekmece / 

ĠSTANBUL  

2 K. Çekmece 

Munis Faik Ozansoy Ġlkokulu 

Atatürk Mahallesi, Ulubatlı Hasan 

Caddesi, No: 1 Ġkitelli - Küçükçekmece/ 

ĠSTANBUL 

 

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir.  

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

35.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 

yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; 

ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem 

yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 

ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel 

ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan 

rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik 

ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 
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tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 

mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni 

bina inĢaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini 

Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif 

verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 8.500.000 TL 

olması, Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında 

ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması 

durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi 

ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi 

olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 

Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda 

ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)‘nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)‘nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-12) 

yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eĢliğinde 

baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

800.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 11 Ağustos 2017 

günü saat (yerel saat) 14:00‘e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126 

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 6018/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM 

ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(KFW-WB4-YAPIM-11) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 

Bankası‘ndan (KfW), Ġstanbul‘daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının 

yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 

teslimi götürü bedel yapım iĢleri için Dünya Bankası‘nın satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı 

tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (KFW-WB4-YAPIM-11) 

Ġstanbul Ġlinde 1 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleĢtirilecektir.  
 

Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

KFW-WB4-YAPIM-11 1 Silivri 

Silivri Ortaokulu  

Alibey Mahallesi Hastane Caddesi No: 10 

Silivri/ĠSTANBUL 
 

3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir.  

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

35.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 

yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; 

ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem 

yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 

ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel 

ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan 

rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik 

ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 

mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni 

bina inĢaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini 

Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif 
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verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 8.000.000 TL 

olması, Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında 

ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması 

durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi 

ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi 

olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 

Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda 

ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)‘nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)‘nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-11) 

yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eĢliğinde 

baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

735.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 09 Ağustos 2017 

günü saat (yerel saat) 14:00‘e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126 

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 6019/1-1 
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ĠHALEYE DAVET (ĠD) 

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden (İPKB): 

Ġstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ĠSMEP) 

―EĞĠTĠM YAPILARI YENĠDEN YAPIM 

ĠNġAATI SÖZLEġME PAKETĠ‖ 

(KFW-WB4-YAPIM-10) 

1 - Türkiye Cumhuriyeti, Dünya Bankası (IBRD), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa 

Konseyi Kalkınma Bankası (CEB), Ġslam Kalkınma Bankası (IDB) ve Alman Kalkınma 

Bankası‘ndan (KfW), Ġstanbul‘daki Hastane, Okul ve Ġdari Binaları Ġçeren Kamu Binalarının 

yeniden yapımında kullanılmak üzere kredi almıĢtır. 

2 - Türkiye Cumhuriyeti Ġstanbul Valiliği Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB), 

firmaları aĢağıdaki tabloda belirtilen inĢaat sözleĢme paketi kapsamındaki yapıların anahtar 

teslimi götürü bedel yapım iĢleri için Dünya Bankası‘nın satın alma esas ve usulleri 

doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi Ġhale (National Competitive Bidding - NCB) yöntemiyle kapalı 

tekliflerini sunmaya davet etmektedir. 

ĠnĢaat SözleĢme Paketi - (KFW-WB4-YAPIM-10) 

Ġstanbul Ġlinde 2 adet okulun yeniden yapım iĢi anahtar teslimi götürü bedel olarak 

gerçekleĢtirilecektir. 
 

Ġhale Paketi S. No Ġlçesi Bina Adı 

KFW-WB4-YAPIM-10 

1 Kağıthane 

Cumhuriyet Ortaokulu 

Telsizler Mahallesi, Balkon Sok, No: 2 

Kağıthane / ĠSTANBUL 

2 Kağıthane 

Gültepe Çok Programlı Anadolu Lisesi 

Telsizler Mahallesi, TalatpaĢa Caddesi, 

Balkon Sok, No: 4 Gültepe / Kağıthane / 

ĠSTANBUL 
 
3 - ĠnĢaat SözleĢme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aĢağıda 

belirtilmektedir.  

I. GerçekleĢtirilmiĢ olan inĢaat iĢleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2014-2015-2016), 

Yeminli Mali MüĢavir (YMM) onaylı hakediĢ belgeleri ile tevsik edilmiĢ, Yeminli Mali MüĢavir 

(YMM) veya Vergi dairesi onaylı yıllık inĢaat cirosunun, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı karne 

katsayıları kullanılmak sureti ile 2017 yılına çevrilmiĢ tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 

35.000.000 TL olması gerekmektedir. Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü 

yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması durumunda beyan ettiği son 3 yılın inĢaat cirosu toplamından; 

ihalesini kazandığı ve/veya yükleniminde olan iĢlerin sözleĢme bedelleri toplamı düĢülerek iĢlem 

yapılır. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik ortalaması yukarıda istenilen 

ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz. Yüklenimi altında bulunan iĢleri özel 

ortaklık olarak aldıysa, özel ortaklıktaki hissesinin sözleĢme bedeli ile çarpımından bulunan 

rakam toplam ciro rakamından düĢülür. Bu iĢlem neticesinde bulunan değerin 3 yıllık aritmetik 

ortalaması yukarıda istenilen ortalama ciro değeri altına düĢerse yeterlilik alamaz.  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beĢ) yıl (2012-2016) içinde yurt içinde veya yurt dıĢında kamu 

veya özel sektöre ana yüklenici, ortak giriĢim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve iĢin 

yapıldığı Kurum ve KuruluĢundan alınan ĠĢ Bitirme belgeleri (Gerçek kiĢi veya kamu kurum ve 

kuruluĢları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluĢlar dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen iĢlere 

ait iĢ bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 

tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ise ilgili Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü 

tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koĢuluyla, bu ihale konusu iĢlerle benzer 
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mahiyette ve karmaĢıklıkta olmak üzere tek bir SözleĢme Paketi kapsamında en az 20.000 m2 yeni 

bina inĢaatı(alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) iĢini/iĢlerini 

Ģartnamesine uygun olarak baĢarılı bir Ģekilde tamamlamıĢ olması gerekmektedir. Son teklif 

verme tarihine kadar alınan iĢ bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. ĠĢ durum belgeleri 

geçerli sayılmayacaktır.  

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 8.500.000 TL 

olması, Teklif Sahibinin yükleniminde Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) kapsamında 

ihalesini kazandığı veya devam eden ve geçici kabulü yapılmamıĢ sözleĢmeler bulunması 

durumunda; Teklif Sahibinin ihalede yeterlilik alabilmesi için, en az teklif verdiği sözleĢme paketi 

ve ĠPKB ihalesini kazandığı veya yükleniminde olan iĢler için ihale aĢamasında istenen kredi 

olanaklarının toplamı kadar banka nakit kredi olanaklarına sahip olması gerekmektedir. Teklif 

Sahibinin IPKB kapsamında yükleniminde olan iĢleri ortak giriĢim halinde yürütmesi durumunda 

ise, sözleĢme paketi(leri) kapsamındaki hissesi oranında iĢlem yapılır. 

IV. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve Ġhale Davet 

Belgelerinde istenen diğer belgeler ve Ģartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak giriĢimin yeterli 

görülebilmesi için, ortaklardan her birinin I, II. ve III maddelerdeki asgari kriterlerin en az 

%25'ini, Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50'sini karĢılaması 

gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaĢması gerekmektedir. 

V. ĠĢin tatminkâr bir Ģekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit personel 

ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VI. BaĢvuru sahibinin son beĢ yıl içinde taahhüt ettiği iĢlere iliĢkin muhatabı olduğu 

davalarla ilgili bilgiler, 

VII. Ortak GiriĢim olarak baĢvurulması halinde ortak giriĢim beyannamesi ve ihale davet 

belgelerinde istenen diğer belgeler. 

4 - Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Ġstanbul Proje 

Koordinasyon Birimi (ĠPKB)‘nin aĢağıda belirtilen adresinden mesai saatleri olan 09:00-17:00 

arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri aĢağıdaki adrese yazılı olarak 

baĢvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 200 TL karĢılığında aynı adresten satın 

alabileceklerdir. Ġhale doküman bedeli, Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB)‘nin Ġstanbul 

Vakıfbank Mercan ġubesinde bulunan: IBAN-NO: TR31 0001 5001 5800 7286 1036 53 numaralı 

hesabına, teklifin verileceği sözleĢme paketine ait referans numarası (KFW-WB4-YAPIM-10) 

yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe eĢliğinde 

baĢvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

5 - Teklifler, teklif açılıĢ tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve 

teklif para birimi cinsinden veya konvertibl baĢka bir para birimi cinsinden ihale paketi için 

750.000 TL veya eĢdeğeri bir geçici teminatla birlikte aĢağıda verilen adrese 07 Ağustos 2017 

günü saat (yerel saat) 14:00‘e kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

6 - Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve 

saatte aĢağıdaki adreste açılacaktır  

7 - Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir.  

Türkiye Cumhuriyeti  

Ġstanbul Valiliği 

Ġstanbul Proje Koordinasyon Birimi (ĠPKB) 

Mimar Kemalettin Mah. Tiyatro Caddesi No: 8   34126 

Beyazıt/ĠSTANBUL/TÜRKĠYE 

Tel : +(90) (212) 518 55 00  

Fax : +(90) (212) 518 55 05 

E-mail : info@ipkb.gov.tr 

Web : www.ipkb.gov.tr 6020/1-1 



5 Temmuz 2017 – Sayı : 30115 RESMÎ GAZETE Sayfa : 49 

 

SEYYAR PANCAR BOġALTMA MAKĠNELERĠ ÇALIġTIRILMASI, BAKIM ONARIM VE 

REVĠZYONU HĠZMETĠ ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

2017/2018 Kampanya Dönemi Seyyar Pancar BoĢaltma Makineleri ÇalıĢtırılması, Bakım 

Onarım ve Revizyonu Hizmeti iĢi Açık Ġhale Usulü ile ihale edilecektir. 

Ġhale kayıt no : 2017/327317 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Kastamonu - TaĢköprü Yolu 18. Km / Kastamonu 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 0 366 242 73 11 

  Faks: 0 366 242 73 33 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 2 Adet Dizel Pancar BoĢaltma makinesi ÇalıĢtırılması 

Hizmeti. 

 

Devrekani Dizel 1 28.000 Ton 

TaĢköprü Dizel 1 25.000 Ton 

Toplam 2 53.000 Ton 

 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Devrekani ve TaĢköprü Ziraat 

Bölge ġeflikleri 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 17.07.2017 Pazartesi günü saat 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir:  

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası 

Belgesi; 

1) Gerçek kiĢi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 

alınmıĢ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

2) Tüzel kiĢi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu 

Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, 

tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri; 

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

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

ile tüzel kiĢiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya 

bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 



Sayfa : 50 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2017 – Sayı : 30115 

 

c) ġekli ve içeriği ġartnamede belirlenen teklif mektubu. 

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢinin ihaleye katılmaya iliĢkin 

noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. 

e) Ġsteklinin iĢ ortaklığı olması halinde, Ģekli ve içeriği ġartnamede belirlenen iĢ ortaklığı 

beyannamesi. 

f) Tüzel kiĢi tarafından ĠĢ Deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar birliği 

veya Yeminli Mali MüĢavir ya da Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve ya Noter tarafından ilk 

ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 1 yıldır kesintisiz 

olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren, Standart forma uygun belge. 

4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler: 

4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: 

Yurt içinde veya yurt dıĢında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleĢme 

kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak; Ġlk ilan veya davet 

tarihinden geriye doğru son beĢ yıl içinde kabul iĢlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iĢ 

deneyimini gösteren belgeler, 

4.3. Ġsteklinin personel durumuna iliĢkin belgeler 

Ġsteklinin, her vardiyada ve her bir seyyar pancar boĢaltma makinesinde çalıĢtıracağı en az 

iki adet personelinin ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak alınmıĢ operatör belgelerinin 

aslı veya noter tasdikli örneğinin ibrazı Ģarttır. 

4.4. Benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler aĢağıda belirtilmiĢtir. 

4.4.1. ĠĢ makineleri (kepçe, Loader ve dozer) ile yapılan boĢaltma ve doldurma iĢleri 

benzer iĢ olarak kabul edilir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Ġhale konusu iĢin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

7 - Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; pancar 

boĢaltma makinesi bazında en düĢük fiyat esasına göre belirlenecektir. 

8 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası Ticaret servisinde görülebilir ve 150,00 TL 

karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Dokümanın Posta ile satın alınması durumunda bedeli 

170,00 TL‘dir. Ġhaleye teklif verecek olanların Ġhale dokümanını satın almaları zorunludur. 

9 - Teklifler, 17.07.2017 Pazartesi günü saat 14:00‘e kadar Kastamonu ġeker Fabrikası 

HaberleĢme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

10 - Gereği halinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden, isteklilerin ihale gün ve 

saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

11 - Bu hizmet ihalesi kısmi teklife kapalıdır. 

12 - Ġstekliler teklif edilen bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

oranda geçici teminat vereceklerdir. 

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

olmalıdır. 

14 - Bu Ġhale (ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 ve 4735 sayılı kamu ihale 

kanunlarına tabi değildir.  6015/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI ĠHALE YOLUYLA  

ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

1 - ĠHALE KONUSU: 

Ġlimiz Kaman Ġlçesi ErbiĢim Köyü mevkiinde bulunan ve aĢağıda yeri, paftası, 

koordinatları ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun10. maddesi 1. fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu 

hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - ĠHALE EDĠLECEK SAHA: 

2.1- KırĢehir Ġli Kaman Ġlçesi ErbiĢim Köyü mevkiinde j31c1, j31c4 paftası içerisinde, 

aĢağıdaki koordinatlarla sınırlı 4449,99 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları; 

 

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 557000 573000 573000 567000 567000 

Yukarı (X) 4337000  4337000 4327000 4327000 4329000 

 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 

Sağa (Y) 566000 566000 565000 570000 

Yukarı (X) 4329000 4330000 4331000 4331000 

 

2.1.b) Muhammen Bedeli : 87.689,28 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı : 2.630,68 TL 

3 - ĠHALENĠN YERĠ VE TARĠHĠ: 

3.1. ġartname ve  

     Eklerinin Temini : Ġl Özel Ġdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 

TL karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak 

görülebilir. ġartname bedeli Ġdaremizin KırĢehir 

Vakıfbank Ģubesi TR 590001500158007289070767 

hesabına yatırılacaktır. 

3.2. Ġhalenin Yapılacağı Yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. Ġhalenin Tarih ve saati : 18.07.2017 Salı günü saat 10.15 de yapılacaktır. 

3.4. Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Usulü 

3.5. Tekliflerin verileceği yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu  

3.6. Son Teklif verme saati : 18.07.2017 günü saat 10.15 

4 - ĠHALEYE KATILMA BELGELERĠ: 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 
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b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1 - Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, 

onaylı vergi levhası 

4 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 

5 - Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi 

6 - Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

7 - KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi 

8 - Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

9 - ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

10 - Vergi borcu yoktur yazısı 

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına iliĢkin 

yazılı taahhütname. 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, iĢin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde Ġhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

13 - Ġstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. 

Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleĢme ve taahhütname 

imzalanacaktır. 

14 - Ġhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından KırĢehir Ġl Özel Ġdaresinin hesabına KDV dâhil peĢin olarak ödenecektir. 

15 - Ġhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29. maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

Ġrtibat : Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel : 0 386 213 10 16 (Dahili: 1411) 

Ġlan olunur. 6008/1/1-1 
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JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI ĠHALE YOLUYLA  

ARAMAYA AÇILACAKTIR 

Kırşehir İl Özel İdaresinden: 

1 - ĠHALE KONUSU: 

Ġlimiz Kaman Ġlçesi Fakılı Köyü mevkiinde bulunan ve aĢağıda yeri, paftası, koordinatları 

ve alanı belirtilen sahalar 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 

Kanununun10.maddesi 1.fıkrası (c) bendi ve Uygulama Yönetmeliğinin 17. maddesi gereğince, 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunun 45. Maddesine ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdare Kanunu 

hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. 

2 - ĠHALE EDĠLECEK SAHA: 

2.1- KırĢehir Ġli Kaman Ġlçesi Fakılı Köyü mevkiinde j31d2, j31c1, j31c4 paftası 

içerisinde, aĢağıdaki koordinatlarla sınırlı 4399,16 hektarlık jeotermal kaynak arama sahası; 

2.1.a) Koordinatları; 

 

P-1 1.Nokta 2.Nokta 3.Nokta 4.Nokta 5.Nokta 

Sağa (Y) 570000 565000 563777 564838 561364 

Yukarı (X) 4331000  4331000 4332173 4333940 4335302 

 

 6.Nokta 7.Nokta 8.Nokta 9.Nokta 

Sağa (Y) 563000 565580 569700 570000 

Yukarı (X) 4338439 4337408 4330000 4337000 

 

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

Sağa (Y) 566000 565000 565000 

Yukarı (X) 4330000  4330000 4331000 

 

2.1.b) Muhammen Bedeli : 86.687,65 TL (KDV Hariç) 

2.1.c) Geçici Teminatı : 2.600,63 TL 

3 - ĠHALENĠN YERĠ VE TARĠHĠ: 

3.1. ġartname ve  

      Eklerinin Temini : Ġl Özel Ġdaresi, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden 250 

TL karĢılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak 

görülebilir. ġartname bedeli Ġdaremizin KırĢehir 

Vakıfbank Ģubesi TR 590001500158007289070767 

hesabına yatırılacaktır. 

3.2. Ġhalenin Yapılacağı Yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu 

3.3. Ġhalenin Tarih ve saati : 18.07.2017 Salı günü saat 10.15 de yapılacaktır. 

3.4. Ġhale Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 45. maddesine göre 

Açık Teklif Usulü 

3.5. Tekliflerin verileceği yer : KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Encümen Toplantı Salonu  

3.6. Son Teklif verme saati : 18.07.2017 günü saat 10.15 
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4 - ĠHALEYE KATILMA BELGELERĠ: 

Ġhaleye katılacaklar aĢağıdaki belgeleri kapalı teklif zarfı içerisinde komisyona 

sunacaklardır. 

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası 

b) Gerçek kiĢi istekliler; 

1 - Yıl içerisinde alınmıĢ yerleĢim yeri belgesi 

2 - Noter tasdikli imza beyannamesi 

3 - T.C. Kimlik numarasını içeren yıl içerisinde alınmıĢ, onaylı nüfus cüzdanı sureti 

Tüzel KiĢi Ġstekliler; 

1 - Tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan 

veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair 

belge 

2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları 

tevsik eden belgeler ile tüzel kiĢiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 

3 - Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve vergi numarasını gösterir, yıl içerisinde alınmıĢ, 

onaylı vergi levhası 

4 - Ġstekliler adına vekâleten iĢtirak ediliyorsa, istekli adına teklifte bulunacak olan 

kiĢilerin vekâletnameleri ile vekâleten iĢtirak edenin imza beyannamesi 

5 - Ortak giriĢim olması halinde noter tasdikli ortak giriĢim beyannamesi ve ortaklarca 

imzalanmıĢ ortaklık sözleĢmesi 

6 - Yurt dıĢından yapılacak olan baĢvurularda istenilen belgelerin tümünün T.C. 

BaĢkonsolosluklarınca veya T.C. DıĢiĢleri Bakanlığınca onaylı olması gerekmektedir. 

7 - KırĢehir Ġl Özel Ġdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünden alınan, okunup Kabul 

edildiğine dair her sayfası imzalanmıĢ ihale Ģartnamesi 

8 - Ġhale konusu iĢe ait yukarıda belirtilen miktardaki geçici teminatın alındığına dair 

makbuz veya banka teminat mektubu. 

9 - ġartname ve eklerini satın aldıklarına dair vezne alındı makbuzu 

10 - Vergi borcu yoktur yazısı 

11 - 2886 sayılı Yasa uyarınca yapılan ihalelere katılmaya yasaklı olmadığına iliĢkin 

yazılı taahhütname. 

12 - Ġhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli 

suretleri ile birlikte, en geç son teklif verme tarih ve saatine kadar, iĢin adının yazılı olduğu kapalı 

zarf içerisinde Ġhale görevlilerine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak 

baĢvurular kabul edilmeyecektir. 

13 - Ġstekliler tekliflerini, muhammen bedel üzerinden açık teklif usulü ile verecektir. 

Ġhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle noter tescilli sözleĢme ve taahhütname 

imzalanacaktır. 

14 - Ġhale bedeli, kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 takvim günü içinde ihale üzerinde 

kalan istekli tarafından KırĢehir Ġl Özel Ġdaresinin hesabına KDV dâhil peĢin olarak ödenecektir. 

15 - Ġhale Komisyonu, 2886 sayılı Yasanın 29.maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

Ġrtibat : Nafi MAHMUTOĞLU (Jeoloji Mühendisi) 

Tel : 0 386 213 10 16 (Dahili:1411) 

Ġlan olunur. 6008/2/1-1 
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3 YILLIK BĠNEK ARAÇ KĠRALAMA HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden: 

1 - Türk Kızılayı‘nın ihtiyacı olan ―3 Yıl Süreli Binek Araç Kiralama Hizmeti‖ idari ve 

teknik Ģartname hükümlerine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Firmalar, teklif ettikleri 1 yıllık kira bedelinin en az %3‘ü nispetindeki geçici teminatı 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

3 - Ġhaleye ait Ģartnameler ― Ataç 1 Sok. No: 32 YeniĢehir/ANKARA‖ adresindeki Genel 

Müdürlüğümüzden, ―Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar / ĠSTANBUL‖ 

adresindeki Ġstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karĢılığında temin edilebilecektir. 

Ġdari, teknik Ģartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaĢılabilecektir. 

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 28.07.2017 tarih saat 10:00‘a kadar Genel 

Müdürlüğümüz Ġdari ĠĢler Evrak Birimine vermiĢ / göndermiĢ olmaları gerekmektedir. 

5 - 2 Nolu ―Teklif ve Teminat Mektubu‖ zarfı 31.07.2017 günü saat 14:00‘da Genel 

Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır. 

6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 

8 - Kurumumuz Kamu Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

 6046/1-1 

—— • —— 

RGNS TĠPĠ VAGONLARDA KULLANILMAK ÜZERE 11 KALEM  

VAGON MALZEMESĠ SATIN ALINACAKTIR 

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden: 

Ġhale Kayıt Numarası : 2017/326823 

1 - Ġdarenin; 

a) Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKĠġEHĠR/TÜRKĠYE 

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 - Ġhale konusu malın  

     adı ve miktarı : 11 KALEM VAGON MALZEMESĠ 

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli ve Yabancı Ġsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık 

Ġhale Usulü ile ihaleye çıkarılmıĢ olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale 

dokümanında belirtilmiĢtir. 

3 - Tekliflerin TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğüne 26/07/2017 günü ve saat 15.00‘e kadar verilmiĢ veya gelmiĢ olması Ģarttır. 

4 - Ġhale dokümanı TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünde görülebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları 

zorunlu olup TÜLOMSAġ Genel Müdürlüğü Pazarlama Dairesi BaĢkanlığı, Ġthalat 

Müdürlüğünden (KDV Dâhil) 50,- 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. 6051/1-1 
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ATIKSU ARITIM TESĠSĠ ĠġLETĠLMESĠ, BAKIM VE ONARIM  

HĠZMET ALIMI ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Atıksu Arıtım Tesisi ĠĢletilmesi, Bakım ve Onarım Hizmet 

Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık 

Ġhale Usulü Ġle Ġhale Edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/325838 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Ankara Yolu 9. km ÇORUM 

b) Telefon ve faks numarası : Tel  : 364 235 04 70 (6 hat) 

  Faks: 364 235 04 77 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Çorum ġeker Fabrikası 2017/2018 Kampanya Döneminde 

baĢlamak üzere ±%20 toleranslı 150 gün süresince toplam 

14 iĢçi, Revizyon Döneminde 120 gün süresince toplam 5 

iĢçi ile Fabrika Atıksu Arıtım Tesisinin ĠĢletilmesi, Bakım 

ve Onarım iĢlerinin hizmet iĢidir. 

b) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren Ġdarece yazılı 

olarak bildirilen tarihte iĢe baĢlanır. ĠĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren Çorum ġeker Fabrikası 2017/2018 

Kampanya Döneminden baĢlamak üzere ±%20 toleranslı 

150 Gün, Revizyon Dönemi 120 gün süreli 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Çorum ġeker Fabrikası Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

b) Yarihi ve saati : 20/07/2017 PerĢembe günü saat 14.00 

4 - Ġhale dokümanı Çorum ġeker Fabrikası Ticaret Servisi Ankara Yolu 9. Km. ÇORUM 

adresinde görülebilir ve TL. 100,00 - (YüzTürkLirası) karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. 

Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (kırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

7 - Mezkur alım 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri 

Kanunu‘na (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye ġeker 

Fabrikaları A.ġ. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. 

TeĢekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 6016/1-1 
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ALTYAPI YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığından: 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile MüteĢebbis Heyet 

BaĢkanlığımızın sorumluluğu altında yapılacak olan, Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi 

2‘inci Etap alanına ait altyapı yapım iĢi, birim fiyat esası ve birim fiyatların her biri için geçerli 

olmak üzere iĢin tümüne indirim verilmek suretiyle, kapalı zarf teklif alma usulü ile ihale 

edilecektir. 

1 - Ġdarenin Adresi : Eski Cami Mahallesi 15. Sok. No:2 Salihli / MANĠSA 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : YaklaĢık 142 Ha. OSB alanına ait yol, drenaj, 

yağmursuyu, atık su, içme suyu, telekom ve kamera 

sistemi inĢaatlarından müteĢekkil altyapı yapım iĢi 

b) Yapılacağı yer : Salihli / MANĠSA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin noterce tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (BeĢ) gün içinde yer teslimi yapılarak iĢe 

baĢlanacaktır.  

d) ĠĢin süresi : 31/07/2019 tarihine kadar tamamlanacaktır. 

e) KeĢif Bedeli (2017 B.F. ile) : 22.963.400 TL 

f) Geçici Teminatı : 1.607.438 TL 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet 

Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 

EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 159 nolu 

Toplantı Salonu Çankaya- ANKARA 

b) Tarihi ve saati : 27/07/2017 - Saat 10.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aĢağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında 

sunmaları gerekir: 

A) Tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

varsa elektronik posta adresini, uyruğunu, TC kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını 

içeren, Ġhale Komisyonu BaĢkanlığına hitaben yazılacak baĢvuru mektubu. 

B) Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler.  

1) Mevzuat gereği kayıtlı olunan Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkar 

Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 

2) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 

3) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kiĢiye ait noter tasdikli 

Vekaletname ile noter tasdikli Ġmza Beyannamesi. 

4) ĠĢ Deneyim Belgesi. 

Ġsteklinin, Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere uygun 

olarak, kamu veya özel sektöre bedel içeren tek bir sözleĢme kapsamında taahhüt edilen ihale 

konusu iĢ veya benzer iĢlere iliĢkin olarak, idarece kusursuz kabul edilecek Ģekilde 

gerçekleĢtirildiğini gösteren, istekli tarafından teklif edilen bedelin en az % 80‘ i oranında ihale 

konusu iĢ veya benzer bir iĢle ilgili ĠĢ Deneyim Belgesinin aslının sunulması zorunludur. Bu iĢ 

deneyim belgesini tevsik amacıyla belge vermeye yetkili kurum veya kuruluĢa ibraz edilen diğer 

belgelerin aslı veya noter tasdikli örneklerinin de sunulması gerekmektedir. 

ĠĢ deneyiminde değerlendirilecek benzer iĢler; Yol, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu, 

drenaj, gölet ve baraj yapım iĢleridir. 
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5) Ġdari ġartnamede belirtilen yapı araçları ve teknik personele ait taahhütname.  

C) Ekonomik ve Mali Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler. 

1) KeĢif bedelinin en az % 20‘si oranında, bankalar nezdindeki kullanılmamıĢ nakit 

kredisini ve aynı oranda kullanılmamıĢ teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra 

bankalardan alınacak belge. (Bu belge, ilgili bankanın genel müdürlüğünden teyit ettirilecektir. 

Faks ile yapılan teyitler, banka Ģubesinin en az iki yetkilisinin imzasını taĢımalıdır.) 

2) Bildirim tarihindeki mevduat ve kredi durumu gösterir, kendi beyanı mali durum 

bildirimi.  

D) Tüzel kiĢi tarafından iĢ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiĢiliğin 

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müĢavir ya da serbest 

muhasebeci mali müĢavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten 

geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu Ģartın korunduğunu gösteren belge 

E) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kiĢiliklere iliĢkin beyanname. 

F) KeĢif bedelinin % 7‘si oranında, Ġdari ġartnamede belirlenen niteliklere ve ekindeki 

form örneğine uygun olarak, MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığımız adına alınacak Geçici Teminat. 

G) Son beĢ yılda bitirilen iĢlere ait taahhüt bildirimi. 

H) Ġhale dokümanının satın alındığına dair belge 

Ġ) Ġç Zarf. 

ġekli ve içeriği idari Ģartnamede belirlenen esaslara ve ekindeki form örneğine uygun 

olarak hazırlanacak kapalı zarf içerisinde teklif mektubunu içeren iç zarf Kapalı zarf içerisinde 

teklif mektubunu içeren iç zarf da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme Ģartı olarak yukarıda 

istenilen bütün belgeler dıĢ zarfa konularak oluĢturulacak teklif dosyasının, en geç ihale günü saat 

10.00‘a kadar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. 

Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasına verilebileceği 

gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra teslim 

edilen veya postadaki gecikmeler nedeniyle ulaĢmayan teklifler dikkate alınmaz. 

Ġsteklilerce sunulacak Türkçe dıĢındaki belgelerin, idari Ģartnamenin 7.3 uncu maddesinde 

belirtilen niteliklere uygun olarak sunulması gerekir. 

5 - Ġsteklilerin gerçek veya tüzel kiĢi olması zorunludur. Ortak GiriĢim (iĢ ortaklığı veya 

konsorsiyum) kabul edilmez.  

6 - Bu ihalede, iĢ deneyim belgesi yerine iĢ yönetme, iĢ denetleme ve diploma kabul 

edilmez. 

7 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.  

8 - Ġhale dokümanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa 

Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasında 

veya Manisa Salihli Organize Sanayi Bölgesi MüteĢebbis Heyet BaĢkanlığının Eski Cami 

Mahallesi 15. Sok. No:2 Salihli / MANĠSA adreslerinde görülebilir veya 500 TL karĢılığı Bilim, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yeni Hizmet Binası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar 

Bulvarı EskiĢehir Yolu. 2151. Cad. No: 154 1. Kat 155 nolu odasından temin edilebilir. Ġhaleye 

teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.  

9 - Ġstekliler tekliflerini, birim fiyatların her biri için geçerli olmak üzere iĢin tümüne 

indirim vermek suretiyle birim fiyat esası üzerinden vereceklerdir. Ġhale sonucu, üzerine ihale 

yapılan istekli ile keĢif bedeline teklif edilen indirim oranının uygulanması sonucu bulunan 

toplam sözleĢme bedeli üzerinden birim fiyat esaslı sözleĢme düzenlenecektir.  

10 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır.  

11 - MüteĢebbis Heyetimiz, Kamu Ġhale Kanununa tabi değildir.  5969/2-2 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/131011 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

AKARYAKIT ĠKMAL VE NATO 

POL TESĠSLERĠ ĠġLETME 

BAġKANLIĞI 

Ġl/Ġlçe ÇANKAYA/ANKARA 

Adresi 
Güvenevler Mah. Kuzgun Cad. 

No: 51 AĢağı Ayrancı / ANKARA 
Tel-Faks 

0 312 430 62 74  

0 312 430 62 58 

Posta Kodu 06540 E-Mail info@ant.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Mesa Otelcilik Organizasyon Petrol 

Nakliye Sanayi Ticaret Limited ġirketi 

Zeynep ÖZPERK  

(TC: 24941662554) 

Adresi 
ġafak Mah. Ahmet ARĠF Bul. No: 141 

Merkez BATMAN 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6190533163  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5778  

Adı/Unvanı 

CANDEM Petrol Nakliyat ĠnĢaat Taahhüt 

Tarım Otomotiv Gıda Sanayi ve Ticaret 

Limited ġirketi 

YaĢar DEMĠR  

(TC: 67021260240) 

Adresi 
Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bul. Yıldızlar 

ĠĢ Merkezi No: 79/B/701 Merkez BATMAN 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2000238394  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6087  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 6059/1/1-1 
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Milli Savunma Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2015/165201 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı 

MĠLLĠ SAVUNMA BAKANLIĞI 

AKARYAKIT ĠKMAL VE NATO 

POL TESĠSLERĠ ĠġLETME 

BAġKANLIĞI 

Ġl/Ġlçe ÇANKAYA/ANKARA 

Adresi 
Güvenevler Mah. Kuzgun Cad. 

No: 51 AĢağı Ayrancı / ANKARA 
Tel-Faks 

0 312 430 6274  

0 312 430 6258 

Posta Kodu 06540 E-Mail info@ant.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Mesa Otelcilik Organizasyon Petrol 

Nakliye Sanayi Ticaret Limited ġirketi 

Zeynep ÖZPERK 

(TC:24941662554) 

Adresi 
ġafak Mah. Ahmet ARĠF Bul. No: 141 

Merkez BATMAN 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
6190533163  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
5778  

Adı/Unvanı 

CANDEM Petrol Nakliyat ĠnĢaat 

Taahhüt Tarım Otomotiv Gıda Sanayi ve 

Ticaret Limited ġirketi 

YaĢar DEMĠR (TC: 67021260240) 

Adresi 
Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bul. Yıldızlar 

ĠĢ Merkezi No: 79/B/701 Merkez BATMAN 
 

T.C. Kimlik No.   

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
2000238394  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Batman Ticaret ve Sanayi Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
6087  

6. Yasaklama 

Süresi 
Ay (  ) Yıl (2) 

7. Yasaklamanın 

Dayanağı ve Kapsamı 

a-4734 

KĠK 
(  ) 

b-4735 

KĠSK 
(X) 

 

c-2886 DĠK (  ) d-Diğer Mevzuat (  ) 

Tüm Ġhalelerden (X) Tüm Ġhalelerden (X) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

 6059/2/1-1 
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İçişleri Bakanlığından: 

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV ĠLANI 

T.C. ĠçiĢleri Bakanlığı Mülki Ġdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına 100 (yüz) kaymakam 

adayı alınacaktır. 

Sınava BaĢvuru ġartları 

• Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, Ġktisat, ĠĢletme, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdıĢındaki en az 

dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak. 

• 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu‘nun 2 ve 2/A ile 657 sayılı DMK‘nın 48/A 

maddelerinde yer alan Ģartlara haiz olmak. 

• 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle 35 yaĢını doldurmamıĢ olmak, (01.01.1982 ve daha 

sonraki tarihlerde doğanlar). 

• Askerlikle iliĢiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmıĢ veya erteletmiĢ veya yedek 

sınıfa geçirilmiĢ olmak. 

Sınavın Tarihi ve Süresi 

• Sınav, 09 Eylül 2017 tarihinde Ankara‘da yapılacaktır. Sınav, saat 10:00‘da 

baĢlayacaktır. Adaylar, saat 09:45‘ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 

• Sınavda sorulacak en az soru sayısı ve cevaplama süresi: 40 soru için 100 dakika 

olacaktır. 

Sınavın Ġlanı ve BaĢvuruların Alınması 

• Adaylar baĢvurularını, 13-20 Temmuz 2017 tarihleri arasında herhangi bir ÖSYM 

baĢvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr Ġnternet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini 

yatırarak baĢvurularını tamamlayacaklardır. 

Sınava GiriĢ Belgesinin Düzenlenmesi 

Adaylara ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav 

tarihini ve saatini gösteren Sınava GiriĢ Belgesi düzenlenecektir. 

BaĢvuru koĢullarına uymadığı halde baĢvurusunu yapan adayların baĢvuruları iptal 

edilecek ve Sınava GiriĢ Belgesi düzenlenmeyecektir. 

Sınav Organizasyonu ve Yürütülmesi 

• Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM‘nin sorumluluğunda 

gerçekleĢtirilecektir. 

• Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM‘nin https://ais.osym.gov.tr 

Ġnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday Ģifresi girerek edinecekleri Sınava GiriĢ 

Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. 

Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik 

numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmıĢ veya ilave edilmiĢ olmamalıdır.) nüfus 

cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiĢ pasaportlar kabul edilmeyecektir. 

• Sınav için gerekli olan iki adet kurĢunkalem, silgi, kalemtıraĢ, peçete her bir aday için 

ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi 

Gazete‘de yayımlanan ―Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına GiriĢ KoĢullarına 

ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerine ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Sınav bina/salonları 

ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları 

gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. 
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Sınav Konuları 

Sınavda adayların, kendisinden istenen bir konuda uzun ya da kısa bir metin yazmasına, 

verilen problemleri yazarak çözmesine ya da verilen sorulara uzun veya kısa, yazılı cevaplar 

vermesine dayanan açık uçlu (yazılı) sınav uygulanacaktır. Sınavda adaylara, en az 16 açık uçlu 

sorudan oluĢan Genel Yetenek ve Genel Kültür ile en az 24 açık uçlu sorudan oluĢan Alan Bilgisi 

uygulanacaktır. Soruların, konular içerisindeki yaklaĢık oranı aĢağıdaki gibi olacaktır: 

Genel Yetenek ve Genel Kültür (%40): Türkçe (%15), Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi 

(%5), Türkiye‘nin Sosyo-ekonomik Yapısı (%10) ve Türkiye‘de DemokratikleĢme ve Ġnsan 

Hakları (%10) ile ilgili sorulardan, 

Alan Bilgisi (%60): Anayasa Hukuku (%10), Ġdare Hukuku (%20), Türkiye‘nin Ġdari 

Yapısı (%8), Türkiye‘de Mahalli Ġdareler (%7), Ekonomi (%15) ile ilgili sorulardan oluĢacaktır. 

Soruların konu içerisindeki oranı %20 oranında eksik veya fazla olabilecektir. Tüm adaylara aynı 

sorular sorulacaktır. 

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

• Adaylar, sınavdaki açık uçlu (yazılı) soruların cevaplarını soru kitapçığında yer alan 

cevap alanlarına yazacaklar, cevaplar ÖSYM‘de taranıp adaydan bağımsızlaĢtırılarak elektronik 

ortama aktarılacaktır. Adayların sadece soru kitapçığında belirlenen cevap alanına yazdıkları 

cevapları değerlendirmeye alınacaktır. Adayların sorulara verdiği cevaplar, cevap anahtarı göz 

önünde bulundurularak, en az iki puanlayıcı tarafından adaydan bağımsız olarak soru bazında 

değerlendirilecektir. Söz konusu puanlayıcılar, değerlendirdikleri sorunun cevabına aynı puanı 

vermedikleri takdirde sorunun cevabı bir baĢka puanlayıcı tarafından tekrar değerlendirilecek ve 

bu puanlayıcının belirlediği puan dikkate alınacaktır. 

• Genel Yetenek ve Genel Kültür ile Alan Bilgisi Testi için puanlayıcılar tarafından soru 

bazında verilen puanlar test bazında ayrı ayrı toplanacak ve bu toplamlar testlerin ham puanı 

olarak belirlenecektir. Her test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve 

standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak 

her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara 

dönüĢtürülecektir. 

• Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için hesaplanan standart puan 0,4 ağırlıklandırma 

katsayısı ile Alan Bilgisi Testi için hesaplanan standart puan 0,6 ağırlıklandırma katsayısı ile 

çarpılarak toplanacak ve bu Ģekilde adayların Ağırlıklı Puanı bulunacaktır. 

• Ağırlıklı Puanlar, en büyüğü 100, en küçüğü Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ham 

Puanı ile Alan Bilgisi Testi Ham Puanı toplamının en küçüğü olacak Ģekilde puanlara 

dönüĢtürülecek ve bu puan Genel BaĢarı puanı olacaktır. 

• 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan 

baĢlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen 

kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 400. adayla aynı 

puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 

yapılacak mülakata çağrılacaklardır. 
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• Yazılı sınavı kazanan adaylar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi 

tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluĢacak nihai baĢarı listesi ĠçiĢleri Bakanlığının internet 

adresinden duyurulacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. 

Yedek liste ilan edilmeyecektir. 

Sınav Sonuçlarının Duyurulması: Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM‘nin 

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday Ģifreleri ile 

öğrenebileceklerdir. Ġnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 

Sınav Sonuçlarına Ġtiraz ve Ġnceleme Talepleri 

• Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik 

ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM‘nin Ġnternet sayfasında yer alan 

―Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve ĠĢlem Ücretleri‖ konulu duyuru doğrultusunda 

Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM‘ye baĢvurmalıdırlar. Sınav sorularına iliĢkin 

itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iĢ günü içerisinde aynı Ģekilde yapılmalıdır. 

• Adaylar sınavda kullanmıĢ oldukları kendi soru-cevap kitapçığını ―Adaylar Tarafından 

Dilekçe Gönderilmesi ve ĠĢlem Ücretleri‖ konulu duyuru doğrultusunda, ÖSYM‘de (Ankara‘da) 

inceleyebilirler. 

Sınav Ücreti ve Tahsili 

Sınava girecek adaylar 13-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında, ÖSYM‘nin internet 

sayfasında yer alan ―ÖDEMELER‖ alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına 165,00 TL 

(%18 KDV dâhil) sınav ücreti yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM‘den sınav ücreti ödemesi 

yapmamalıdır. Adaylar, sınava baĢvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme 

iĢlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve ĠçiĢleri Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. 

Fazla ya da yersiz ödeme yapan kiĢilere herhangi bir iade yapılmayacaktır. 

Diğer Hususlar 

• BaĢvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, baĢvuru süresi tamamlandıktan sonra 

engelli duruma gelen adaylardan, alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile 

ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb. kullanan adaylar sınava alınmayacağından, bu 

durumlarını sağlık raporu ile belgelendirilerek dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta 

içerisinde ÇarĢamba günü saat 17:00‘ye kadar ÖSYM-SHDB‘ye ulaĢtırılmalıdır. 

• Adayların baĢvuru iĢlemine geçmeden önce mutlaka sınav kılavuzunu dikkatlice 

okumaları/incelemeleri ve tüm sınav koĢullarını/kurallarını kabul ederek baĢvuru yaptıklarını 

belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu iĢaretlemeleri zorunludur. 

• Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen 

süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. 

• BaĢvuru koĢullarını taĢımayan adayların sınav baĢvuruları iptal edilecek, bina/salon 

atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava GiriĢ Belgesi düzenlenmeyecek, yazılı sınavda 

baĢarılı olsalar dahi ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak, atamaları yapılmayacak 

ve atamaları yapılsa dahi geçen süreye bakılmaksızın atama iĢlemleri iptal edilecektir. 

• Bu ilanda yer almayan, ayrıntılı bilgiler ÖSYM‘nin internet sitesinde bulunan Sınav 

Protokolünde yer almaktadır. 

Duyurulur. 6041/1-1 
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Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu‘nun 26. 

maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine 

Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği‘nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. 

Ġlanımıza http://www.amasya.edu.tr adresinden ulaĢılabilir. 
 

Birimi Bölümü Anabilim Dalı Unvanı Derecesi Adet Açıklamalar 

Teknoloji 

Fakültesi 

Makine 

Mühendisliği 

Bölümü 

Termodinamik 

ABD 
Profesör 1 1 

Termodinamik 

kavramlar üzerine 

akademik çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

Fen 

Edebiyat 

Fakültesi 

Biyoloji 

Bölümü 
Biyoloji ABD Profesör 1 1 

Bitki Morfolojisi ve 

Anatomisi alanında 

uzmanlaĢmıĢ olmak 

ve "Lycopersicon e 

sculentum mill" 

konusunda çalıĢmalar 

yapmıĢ olmak. 

 6045/1-1 

—— • —— 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemizin aĢağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent kadrolarına 2547 

sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. Maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma 

Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. 

BAġVURU ĠġLEMLERĠ: 

Doçent kadrosu için, baĢvuracak adayların 2547 sayılı Kanunun 25. maddesinde belirtilen 

Ģartlar ile baĢvurduğu bölüm/anabilim dalını belirttikleri müracaat dilekçelerine; ÖzgeçmiĢlerini, 

1 adet fotoğrafını, nüfus cüzdanın noter onaylı suretini, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve 

Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini, merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini 

bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora 

çalıĢmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen 4 (Dört) takım dosyayı da 

ekleyerek Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir.  

Son baĢvuru tarihi ilanın yayınlanmasından itibaren 15 günlük sürenin bitimidir. 

Müracaatlar Ģahsen yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan baĢvurular 

kabul edilmeyecektir. (YurtdıĢından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin 

alınmıĢ olması gerekmektedir. ) 

Ġlan olunur. 
 

FAKÜLTE BÖLÜMÜ/ANABĠLĠM DALI 

KADRO 

UNVANI ADET 

Ġktisadi ve Ġdari Bilimler 

Fakültesi 

Ġngilizce ĠĢletme Bölümü - Pazarlama 

Alanı 
Doçent 1 

Ġngilizce ĠĢletme Bölümü - Finans 

Alanı 
Doçent 1 

 6047/1-1 
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Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu" Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve 

Atanma Yönetmelik hükümlerinde aranan koĢulları yerine getirmiĢ olmak kaydı ile aylık ve özlük 

hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak Mühendislik - Mimarlık 

Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen - Edebiyat Fakültesi, 

Tıp Fakültesi, ĠletiĢim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 

bünyesine çeĢitli alanlarda; 27 Öğretim Üyesi alınacaktır. Ġlana konu olan kadrolar tam 

zamanlıdır.  

Profesör, kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Profesör kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (6 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir. 

Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir 

dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve 

yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile Doçent kadrosuna baĢvuracakların 

doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri 

gerekmektedir.  

Yardımcı Doçent kadrosuna baĢvuracakların, baĢvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü 

belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiĢ, öğrenim durumunu gösteren belgeler 

(onaylı suret ve yurt dıĢından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve 

çalıĢmalarını kapsayan dosyasını (4 takım) halinde vermeleri gerekmektedir.  

BaĢvurular bu ilanın Resmi Gazete‘de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde T.C. 

Beykent Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Ġnternet üzerinden 

baĢvurular kabul edilmez. BaĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili 

birimlerden öğrenilecektir. 

Duyurulur. 
 

Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alan Ek Açıklamalar 

Mühendislik - 

Mimarlık 

Fakültesi 

Elektrik - 

Elektronik 

Mühendisliği 

1 Elektronik HaberleĢme Yardımcı Doçent 

Makine 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

1 Makine Mühendisliği Yardımcı Doçent 

Endüstri 

Mühendisliği 

(Ġngilizce) 

1 
Endüstri Mühendisliği / 

Yöneylem AraĢtırması 
Yardımcı Doçent 
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Fakülte / 

Yüksekokul Bölüm / Program 

Öğretim 

Üyesi Alan Ek Açıklamalar 

Ġktisadi ve Ġdari 

Bilimler 

Fakültesi 

ĠĢletme (Ġngilizce) 1 
ĠĢletme, Yönetim 

Organizasyon 
Yardımcı Doçent 

ĠĢletme 

1 ĠĢletme Yönetimi Yardımcı Doçent 

1 ĠĢletme Yönetimi Prof., Doç. 

1 Ġnsan Kaynakları Prof., Doç. 

3 Yönetim Organizasyon Prof., Doç. 

1 Stratejik Yönetim Prof., Doç. 

2 Örgütsel DavranıĢ Prof., Doç. 

1 Toplam Kalite Prof., Doç. 

1 Finans Prof., Doç. 

Ġktisat 1 Ġktisat / Makro Ekonomi Yardımcı Doçent 

Yönetim BiliĢim 

Sistemleri 
1 Sayısal Yöntemler Profesör 

Güzel Sanatlar 

Fakültesi 

Grafik Tasarım 2 Grafik Tasarım, Resim Yardımcı Doçent 

Oyunculuk 1 Oyunculuk, Tiyatro 
Prof., Doç. , 

Yrd. Doç. 

Sahne ve Gösteri 

Sanatları Yönetimi 
1 

Tiyatro, Tiyatro 

EleĢtirmenliği, 

Dramaturji, Oyunculuk 

Prof., Doç. , 

Yrd. Doç. 

Fen - Edebiyat 

Fakültesi 

Matematik 1 Fizik Yardımcı Doçent 

Tarih 1 Yakınçağ Tarihi Yardımcı Doçent 

Tıp Fakültesi 
Genel Cerrahi 

Anabilim Dalı 
1 

Göğüs, Kalp ve Damar 

Cerrahisi 
Profesör 

ĠletiĢim 

Fakültesi 
Görsel ĠletiĢim 1 Görsel ĠletiĢim Yardımcı Doçent 

Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku / 

Ceza ve Ceza 

Muhakemesi 

Hukuku Anabilim 

Dalı 

1 
Ceza ve Ceza 

Muhakemesi Hukuku  
Yardımcı Doçent 

Uygulamalı 

Bilimler 

Yüksekokulu 

Turizm 

ĠĢletmeciliği ve 

Otelcilik 

1 Yönetim Organizasyon Yardımcı Doçent 

 6050/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 15.06.2017 - 175 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 15.06.2017 - 2714 KAYSERĠ  

Kayseri ili, Develi ilçesi, Kızık Mahallesinde Eski Kızık Köy yerleĢim alanı içerisinde 

bulunan, ―Roma Havuzu Çevresi YerleĢim Alanının‖ 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına 

giren özellikler taĢıması nedeniyle kararımız eki sit fiĢi üzerindeki 1/1000 ölçekli kadastral harita 

ve raporumuz eki 1/25000 ölçekli harita üzerinde koordinatlı olarak iĢaretlendiği Ģekliyle III. 

Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine; 2863 sayılı kanunun 17. maddesindeki ―… 

Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya kadar Koruma Bölge Kurulu tarafından geçiĢ dönemi 

yapılaĢma koĢulları belirlenir…‖ hükmü gereği, III. Derece Arkeolojik Sit Alanına iliĢkin GeçiĢ 

Dönemi yapılaĢma koĢullarının; 

1 - Kurulumuzdan izin almak kaydıyla birleĢtirme (Tevhid) ve ayırma (Ġfraz) 

yapılabileceğine; 

2 - Bu alanda inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj 

kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanla ilgili varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile 

birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip kurul kararı aldıktan uygulamaya 

geçilebileceğine; 

3 - Bu alanlarda taĢ, kum, toprak, vb. alınmamasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, 

maden, vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi, atığı vb. malzeme 

dökülmemesine,  

4 - Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına, 

5 -Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 

dikilmemesine, 

6 - Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aĢamasından itibaren 

kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele 

alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun 

görüldükten sonra uygulanabileceğine,  

Ģeklinde belirlenmesine, Kayseri ili, Develi ilçesi, Kızık Mahallesinde, 119 ada, 50, 53, 

55, 56, 57 nolu parsellerin bir kısmının; 119 ada, 51 parselin ise tamamının III. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı olduğuna dair, pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ―Ģerhin‖ ilgili 

kurumlarca verilmesi, söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle yasal iĢlem baĢlatılması, 

kaçak kazılar sonrası oluĢtuğu anlaĢılan çukurların adli makamlar tarafından uygun görülmesi 

halinde Kayseri Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılması ve havuz etrafında 

can ve mal güvenliği açısından gerekli önlemlerin ilgili kurumlarca (Belediyesi, Kaymakamlık, 

Muhtarlık) alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.00/357 

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017 - 205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017 - 2645 ANKARA 

Çorum Ġli, Merkez Ġlçesi, Burun Köyü, Çaltepe Mevkii, 103 ada 1 parselde tespiti yapılan 

tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil önerisine iliĢkin; Çorum Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 06.01.2017 tarihli ve 78 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çorum Müzesi 

Müdürlüğünün 03.01.2017 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi 

ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. 

maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi 

hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

08.03.2017 tarihli ve 368 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum görüĢü yazıları, 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 

29.05.2017 tarih ve 2268 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Çorum Ġli, Merkez Ġlçesi, Burun Köyü, Çaltepe Mevkiinde karar eki 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Çaltepe Tümülüsü‘nün I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000‘lik haritasının, durum krokisinin, tescil fiĢinin 

onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 

tarihli ve 658 sayılı Ġlke Kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 

hususların koruma ve kullanma koĢulu olarak belirlenmesine, söz konusu alanda kaçak kazı 

yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Kanun gereğince suç duyurusunda bulunulmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 19.00/357 

Toplantı Tarihi ve No : 30.05.2017 - 205 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 30.05.2017 - 2646 ANKARA 

Çorum Ġli, Merkez Ġlçesi, Burun Köyü, Çaltepe Mevkii, 103 ada 1 parselde tespiti yapılan 

tümülüsün I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil önerisine iliĢkin; Çorum Valiliği Ġl Kültür 

ve Turizm Müdürlüğünün 06.01.2017 tarihli ve 78 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çorum Müzesi 

Müdürlüğünün 03.01.2017 tarihli uzman raporu, tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanunun 7. maddesi 

ile 13.03.2012 tarihli ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması 

Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 6. 

maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi 

hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

08.03.2017 tarihli ve 368 sayılı yazısı gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum görüĢü yazıları, 

Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanınca hazırlanan 

29.05.2017 tarih ve 2268 sayılı dosya inceleme raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, 

yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Çorum Ġli, Merkez Ġlçesi, Burun Köyü, Çaltepe Mevkiinde karar eki 1/25000 ölçekli 

haritada koordinatları yazılı, sınırları belirlenen Çaltepe Tümülüsü‘nün I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescil edilmesine, 1/25000‘lik haritasının, durum krokisinin, tescil fiĢinin 

onaylanmasına, bu alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 

tarihli ve 658 sayılı Ġlke Kararının 1. maddesindeki I. Derece Arkeolojik Sit Alanlarına iliĢkin 

hususların koruma ve kullanma koĢulu olarak belirlenmesine, söz konusu alanda kaçak kazı 

yapanlar ve yaptıranlar hakkında 2863 sayılı Kanun gereğince suç duyurusunda bulunulmasına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.02/602 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2017 - 345 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2017 - 8388 ĠZMĠR 

Manisa ili, AlaĢehir ilçesi, Alkan Mahallesi, Söğütlü Su Mevkii‘nde yer alan tapunun 146 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazında Mis Enerji Üretim A.ġ tarafından yapılan baĢvuru 

doğrultusunda Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca gerçekleĢtirilen çalıĢma sonucunda tespiti yapılan 

arkeolojik alanın tesciline yönelik olarak Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu‘nun 10.03.2017 tarihli ve 7863 sayılı kararı ve Kurul Müdürlüğünün 08.03.2017 tarihli ve 

963 sayılı yazısı gereği 5177 sayılı kanun ile değiĢik 2863 sayılı kanunun 7. maddesi 

doğrultusunda istenilen kurum görüĢlerinin iletildiği; Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve 

ĠĢletmeler Genel Müdürlüğü‘nün 21.03.2017 tarihli ve 55526 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğü‘nün 20913469-045-E.409770 sayılı yazısı, 

Ġzmir Orman Bölge Müdürlüğü Manisa Orman ĠĢletme Müdürlüğü‘nün 24.03.2017 tarihli ve 

72994857-[250.03]-E.589639 sayılı yazısı, Manisa Valiliği Ġl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü‘nün 16.05.2017 tarihli ve 69335303-230.99[230.99]-E.1204749 sayılı yazısı konuya 

iliĢkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan, 21.06.2017 tarih ve 861 sayı ile 

Müdürlük evrak kaydına giren rapor okundu, yazı ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda; 

Manisa ili, AlaĢehir ilçesi, Alkan Mahallesi, Söğütlü Su Mevkii‘nde yer alan tapunun 146 

ada, 1 nolu parselinde kayıtlı taĢınmazının bir bölümünde bulunan alanın kararımız eki 1/5000 

ölçekli kadastral haritada sınırları gösterildiği Ģekilde 3.(üçüncü) Derece Arkeolojik Sit olarak 

tesciline, kararımız eki sit haritası ve sit fiĢinin uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 45.06/858 

Toplantı Tarihi ve No : 09.06.2017 - 343 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 09.06.2017 - 8328 ĠZMĠR 

Manisa ili Kula ilçesi Sandal Mahallesi mülki hudutlarında Manisa Müze Müdürlüğü 

uzmanlarınca tespiti yapılan alanın tescili talebine iliĢkin Manisa Valiliği Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğünün 10.03.2017 tarihli ve 115 sayılı yazısı ve eki; Ġzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 21.04.2017 tarihli ve 1566 sayılı yazısı ve eki kurum 

görüĢü haritası; 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği iletilen kurum görüĢleri; Kurul 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08.06.2017 tarihli ve 786 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri 

incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Manisa ili Kula ilçesi Sandal Mahallesi mülki hudutlarında bulunan alanın kararımız eki 

1/2000 ölçekli kadastral pafta üzerinde iĢaretlendiği Ģekli ve ―Sandal Nekropolü‖ adı ile 1 

(birinci) Derece Arkeolojik Sit ve 3. (üçüncü) Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine, ekli 

tescil fiĢinin düzeltildiği Ģekliyle uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ĠZMĠR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 35.02/1304 

Toplantı Tarihi ve No : 07.06.2017 - 341 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 07.06.2017 - 8293 ĠZMĠR 

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, Ġsmailli Mahallesi sınırları içerisinde Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilmiĢ olan tarihi yolun/arkeolojik alanın tescili çalıĢmaları 

kapsamında 2863 sayılı Kanunun 7.Maddesi gereği Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiĢ olan 

kurum görüĢleri, Müdürlük evrak kaydında 06.06.2017 tarih ve 756 sayılı ile kayıtlı uzman raporu 

okundu, ekleri ve iĢlem dosyası incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Ġzmir ili, Bergama ilçesi, Ġsmailli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan tarihi 

yolun/arkeolojik alanın kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı 

Kanun kapsamında I.Derece Arkeolojik sit olarak tescil edilmesine ve kararımız eki sit fiĢinin 

uygun olduğuna, karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2017 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2017 - 2727 KAYSERĠ 

Yozgat Ġli, Çekerek Ġlçesi, Çandır Köyünde, kadastro harici taĢlık alanda bulunan, ―Doğu 

Roma Dönemi Kaya Mezarlarının‖; 2863 sayılı yasanın 6. maddesi kapsamına giren özellikler 

taĢıması nedeniyle III. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, sit alanına yönelik 

hazırlanan sit fiĢinin ve sit alanına yönelik sayısal veriler içeren 1/25000 ölçekli haritanın uygun 

olduğuna, Yozgat Ġli, Çekerek Ġlçesi, Çandır Köyünde, kadastro harici alanda kadastro çalıĢmaları 

yapılması halinde Kaya Mezarlarının bulunduğu parselin ―3. Derece Arkeolojik Sit Alanı‖ 

olduğuna dair, pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine ―Ģerhin‖ ilgili kurumlarca 

verilmesine, söz konusu alanda yapılan kaçak kazı nedeniyle Çekerek Cumhuriyet BaĢsavcılığına 

yasal iĢlem baĢlatılması için baĢvurulduğundan ayrıca baĢvuru yapılmasına gerek olmadığına, 

kaçak kazılar sonrası oluĢtuğu anlaĢılan çukurların adli makamlar tarafından uygun görülmesi 

halinde Yozgat Müze Müdürlüğü denetiminde yerel yönetimlerce kapatılmasına, söz konusu sit 

alanında; 2863 sayılı kanunun 17. maddesindeki ―… Koruma Amaçlı Ġmar Planı yapılıncaya 

kadar Koruma Bölge Kurulu tarafından geçiĢ dönemi yapılaĢma koĢulları belirlenir…‖ hükmü 

gereği, III. Derece Arkeolojik Sit Alanına iliĢkin GeçiĢ Dönemi yapılaĢma koĢullarının; 

1 - Kurulumuzdan izin almak kaydıyla birleĢtirme (Tevhid) ve ayırma (Ġfraz) 

yapılabileceğine; 

2 - Bu alanda inĢaat izni verilmeden önce Müze Müdürlüğü uzmanları tarafından sondaj 

kazısı gerçekleĢtirilerek sondaj sonuçlarının bu alanla ilgili varsa kazı baĢkanının görüĢleri ile 

birlikte Müze Müdürlüğünce Kurulumuza iletilip kurul kararı aldıktan uygulamaya 

geçilebileceğine; 

3 - Bu alanlarda taĢ, kum, toprak, vb. alınmamasına, kireç, taĢ , tuğla, mermer, kum, 

maden, vb. ocaklarının  

 açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi, atığı vb. malzeme dökülmemesine, 

4 - Yeni yapılanmalarda kazı yapılarak bodrum kat oluĢturulamayacağına, 

5 - Bu alan içerisinde yapılacak bitkilendirme elemanlarının kültür varlıklarını 

etkilemeyecek Ģekilde seçilmesine ve veya buna göre projelendirilmesine, büyük köklü ağaçlar 

dikilmemesine, 

6 - Günümüz koĢullarının gerektirdiği alt yapı hizmetlerinin proje aĢamasından itibaren 

kültür katmanlarına zarar vermeyecek ve toprak kullanımını en alt düzeyde tutacak biçimde ele 

alınmasına; yol, su, kanalizasyon, elektrik, telefon gibi alt yapı projelerinin Kurulumuzca uygun 

görüldükten sonra uygulanabileceğine, Ģeklinde belirlenmesine; alana iliĢkin ilgili kurumlar 

tarafından ivedilikle Koruma Amaçlı Ġmar Planı hazırlanması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 16.06.2017 - 176 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 16.06.2017 - 2732 KAYSERĠ 

Yozgat ili, ġefaatli ilçesi, ĠnceĢehir Mahallesinde bulunan köy odasının 2863 sayılı Yasa 

kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine yönelik hazırlanan 

belgelerin ekte gönderildiği gereğinin yapılması hususunda, Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 11.04.2017 gün ve 498 sayılı yazısı, taĢınmazın tesciline 

iliĢkin görüĢleri içeren Yozgat Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü‘nün 

11.05.2017 gün ve 666 sayılı yazısı ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 

Müdürlüğü uzmanlarının 06.06.2017 tarih ve 2459 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları 

dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Yozgat ili, ġefaatli ilçesi, ĠnceĢehir Mahallesinde ve sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 

187 ada,4 parsel numarasında özel mülkiyet adına kayıtlı ―Ġbrahim Ağa Köy Odası‘‘nın, 2863 

sayılı Yasa kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih 28232 sayılı resmi gazete‗de yayımlanarak 

yürürlüğe giren korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin tespit ve tescili 

hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taĢıması nedeniyle korunması gerekli 

taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun ―I.grup‖ olarak belirlenmesine, 

yapıya yönelik kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral haritada iĢaretli alanın korunma alanı olarak 

belirlenmesine, korunma alanında yapılacak uygulamalar için Kurulumuzdan izin alınması 

gerektiğine ayrıca kararımız eki 1/1000 ölçekli kadastral harita üzerinde de gösterildiği üzere 

ĠnceĢehir Mahallesi 187 ada 4 parselin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü beyanlar hanesine 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ ; ĠnceĢehir Mahallesi, 176 ada, 3, 177 ada 3, 4, 186 

ada, 6, 187 ada, 3,4,5,6,9,10,11,12, 194 ada, 13 parsellerin pafta ve fen klasörü ile tapu kütüğü 

beyanlar hanesine ise ―Korunma Alanı‖ Ģerhinin ilgili kurumlarca verilmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 25.05.2017 - 173 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 25.05.2017 - 2664 KAYSERĠ 

Kayseri ili, Yahyalı Ġlçesinde bulunduğu belirtilen Akçakoca sultan türbesine iliĢkin 

baĢvuru örneğinin ekte gönderildiği, söz konusu baĢvuruda değinilen hususların Kayseri Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında incelenerek 

gereğinin yapılması ve sonucundan baĢvuru sahibi ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğüne bilgi verilmesi hususunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 

Müdürlüğü‘nün 08.03.2017 tarih ve 75383205-165- E.45894 sayılı yazısı, konuya iliĢkin Kayseri 

Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü‘nün 27.03.2017 gün ve 928 sayılı, Yahyalı Belediye 

BaĢkanlığı, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‘nün 30.03.2017 gün ve 700 sayılı, Kayseri BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanlığı, Kültür Varlıkları Daire BaĢkanlığı‘nın 10.04.2017 gün ve 5236 sayılı 

yazıları ve Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 

20.03.2017 tarih ve 1206 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, dosyasındaki 

bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüĢme sonucunda; 

Kayseri ili, Yahyalı ilçesi, Kopçu Mahallesinde ve sit alanı dıĢında bulunan, tapunun 181 

ada, 2 parsel numarasında mülkiyeti Yahyalı Belediyesi adına kayıtlı ―Akçakoca Sultan 

Türbesi‘‘nin, 2863 sayılı yasa kapsamına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi 

gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taĢınmaz kültür varlıklarının ve sitlerin 

tespit ve tescili hakkında yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen kıstasları taĢıması nedeniyle 

korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun ―I.grup‖ olarak 

belirlenmesine, ilgili kurumlarca 181 ada, 2 parsel numaralı taĢınmazın tapu kaydı beyanlar 

hanesine ―I.grup korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı‘‘ Ģerhi verilmesine, yapıya yönelik 

kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada iĢaretli alanın korunma alanı olarak 

belirlenmesine, tescilli kültür varlığı parseli ve koruma alanında yapılacak her türlü inĢai ve fiziki 

uygulama (ifraz,tevhid,yola terk dahil) için Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 



Sayfa : 94 RESMÎ GAZETE 5 Temmuz 2017 – Sayı : 30115 

 

 
 6029/1-1 



5 Temmuz 2017 – Sayı : 30115 RESMÎ GAZETE Sayfa : 95 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 09.09.687 

Toplantı Tarihi ve No : 01.06.2017 - 159 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 01.06.2017 - 6608 AYDIN 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Çavdar Mahallesi, Kanlıkovanlık/Yanalca Mevkiinde bulunan, 

tapunun 126 ada, 171, 195 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak 

yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde ana kaya üzerinde yer alan Prehistorik döneme 

tarihlenebilen toplam 4 kaya resmi, yüzeyde piĢmiĢ toprak seramik parçalarının da dağılım 

gösterdiği antik yol kalıntıları ve alana adını veren taĢ örgüsü ayakta bulunan kovanlığın 

bulunduğu saha; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği tespitiyle hazırlanan sit fiĢi ile 

1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat listesi verildiği Ģekliyle 

―Kanlıkovanlık I. Derece Arkeolojik Sit‖  alanı olarak tescil edilmesinin önerildiği Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortak 

hazırlanan 24.05.2017 tarih ve 3679 kayıt numaralı rapor okundu. Ekleri ve konuya iliĢkin tüm 

bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Aydın Ġli, Söke Ġlçesi, Çavdar Mahallesi, Kanlıkovanlık/Yanalca Mevkiinde bulunan, 

tapunun 126 ada, 171, 195 no.lu parsel numarasında kayıtlı taĢınmazlar içerisinde; Aydın Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Milet Müze Müdürlüğü Uzmanlarınca ortaklaĢa olarak 

yapılan yüzey incelemelerinde; içerisinde ana kaya üzerinde yer alan Prehistorik döneme 

tarihlenebilen toplam 4 kaya resmi, yüzeyde piĢmiĢ toprak seramik parçalarının da dağılım 

gösterdiği antik yol kalıntıları ve alana adını veren taĢ örgüsü ayakta bulunan kovanlığın 

bulunduğu saha;  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında 

―Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlığı‖ özelliği gösterdiği anlaĢıldığından; söz konusu 

alanların kararımız eki sit fiĢi ile 1/5000 ölçekli harita üzerinde sınırları belirlendiği ve koordinat 

listesi verildiği Ģekliyle  ―Kanlıkovanlık I. Derece Arkeolojik Sit‖ alanı olarak tescilinin uygun 

olduğuna, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 

sayılı ilke kararı gereğince bahsi geçen sit sınırları içerisinde yapılacak her türlü uygulamalar 

öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 33.05.1705 

Toplantı Tarihi ve No : 22.06.2017 - 242 TOPLANTI YERĠ 

Karar Tarihi ve No : 22.06.2017 - 8202 ADANA 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Ovacık Mahallesi sınırları içinde tespit edilen Kabalar Tepesi 1 

Arkeolojik Alanının 1. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline iliĢkin, Mersin Valiliği Ġl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 25.05.2017 gün ve 3835 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze 

Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 16.05.2017 gün ve 2017/249-1673 sayılı rapor okundu, 

ekleri ve konunun iĢlem dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

Mersin Ġli, Silifke Ġlçesi, Ovacık Mahallesi sınırları içinde tespit edilen Kabalar Tepesi 1 

Arkeolojik Alanının 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı 

özelliği taĢıdığı anlaĢıldığından 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, kararımız 

eki haritada önerilen 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının uygun olduğuna karar verildi. 
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YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI
2017/10343 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011)

ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

ATAMA KARARLARI
— Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm

Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK
— Ahi Evran Üniversitesi Anadolu Türk Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yönetmeliği

TEBLİĞLER
— 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince

Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin
2017 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/15)
— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/16)
— Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ

No: 2016/29)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/21)
— Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Dair Tebliğ
— Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
— Anayasa Mahkemesinin 25/5/2017 Tarihli ve 2014/12727 Başvuru Numaralı

Kararı

DÜZELTME: 2017/10328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

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


