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       YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
İSKÂN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/12/2007 tarihli ve 26718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İskân Ka-
nunu Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin ikinci cüm-
lesi ile aynı fıkranın (d) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, taşınmazları kısmen kamulaştırılan, taşınmazı olmayan ya da taşınmazı olup da ka-
mulaştırmadan etkilenmeyen ailelerin hayat seviyeleri ve yerleşim biriminin genel durumu ile
kamulaştırılmayan arazilerin durumu dikkate alınmak suretiyle konu ile ilgili ziraat mühendisi
ve ihtiyaca göre harita mühendisi, inşaat mühendisi, ekonomist gibi meslek gruplarından olmak
üzere en az üç kişiden oluşan teknik heyetçe durum incelenerek ve ilgililerin geçim imkânlarını
kaybedip kaybetmedikleri oy birliği ile rapora bağlanarak işlem yapılır.”

“Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının incelemeleri sonucunda, yurda girişleri münferit veya
toplu olarak uygun görülen serbest göçmenlerin iş ve işlemleri İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi
Genel Müdürlüğü ve ilgili valilik gözetimi altında il göç idaresi müdürlüğünce, iskânlı göç-
menlerin işlemleri ise Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile ilgili
valilik gözetimi altında müdürlük ve il göç idaresi müdürlüğünce yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “yerleşmiş olup da”
ibaresinden sonra gelmek üzere “kamulaştırılacak” ibaresi ile aynı fıkraya aşağıdaki cümle ek-
lenmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yüzyirmi” ibaresi “altmış” olarak
ve aynı fıkranın (d) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (ç)
bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Hak sahiplerinin alacağı kamulaştırma bedellerinin Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü
fıkrasında belirlenen miktarı, kamulaştırmayı yapan kurum tarafından Bakanlık Merkez Mu-
hasebe Birimi hesabına aktarılır.”



“İskân planlama etütlerinin başladığı tarihten geriye doğru üç yıl içerisinde, kamulaştırılacak
taşınmazlarını ellerinden çıkaran ve yerine eşdeğerde veya daha fazla değerde kamulaştırılacak
taşınmaz almayan aileler yerlerini terk etmemiş olsalar dahi, aşağıda belirtilen zorunlu halleri;”

“(3) Hak sahibi ailelerin yatırmayı taahhüt ettiği kamulaştırma bedelini iskân gelir he-
sabına yatırmadığının tespiti halinde, müdürlükçe, kamulaştırma bedelinin hak sahibinin he-
sabına yatırıldığı tarih itibarı ile güncellenen kamulaştırma bedelinin yatırılması için 60 gün
süre verilir. Bu süre içerisinde yatırmayan ailelerin hak sahiplikleri iptal edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Süresi içinde müracaat etmeyenler ile müracaat edip de hak sahipliğine esas olacak bilgi ve
belgelerden eksik olanları müdürlük tarafından belirlenecek süre içerisinde vermeyenler, iskân
haklarını kaybederler.”

“(2) Kesin iskân aşamasında, Müdürlükçe talep edilen belgelerden eksik olanlar, hak
sahibi aileler tarafından tamamlanıncaya kadar verilecek taşınmazların tescilleri yapılamaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesine
“olmadıklarına” ibaresinden sonra gelmek üzere “, durumunda değişiklik olan ailelerin hak sa-
hipliklerinin güncellenmesine, taşınmaz mal tahsisine” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasına aşağıdaki cümle, dokuzuncu fıkrasına
“aynı yerleşim yerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknik ve idari zorunluluklar hariç”
ibaresi, aynı fıkraya aşağıdaki bent ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kırsal alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi”

“Köy nakli, köy toplulaştırması, köy merkezinin bitişiğinde köy gelişme alanı ve afet nedeniyle
parçalanmış köylerin birleştirilmesi, plânlı merkezî köy yerleşimlerinin oluşturulması uygula-
malarında, yöresel veya geleneksel mimarînin geliştirilmesi ve güvenli yapılara kavuşturulması
amacı ile; eski yerleşim yerindeki konutunu yıkıp boşaltmayı taahhüt eden ailelerden, Valilik
veya Kaymakamlıkça yaptırılacak incelemeler sonucu en az bir yıldan beri kendisi veya aile
fertlerinden birisinin köyde ikamet ettiği belgelenen aileler hak sahibi olurlar ve bu ailelere
arsa satışı yapılır.”

“Bu fıkra gereği yapılan uygulamalar yıllık yüzde iki faizli olup, konut teslim tarihini takip
eden yirmidördüncü ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit hâ-
linde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunur.”

“f) Yöresel mimarî yapıların geliştirilmesi amacıyla Bakanlıkça kabul edilecek proje-
lerin uygulanması koşuluyla açılan tarımsal işletme binası kredisi veya konut kredisi yıllık
yüzde bir faizli olup son kredi diliminin ödenmesini, altıncı fıkra uygulamalarında ise konut
teslimini takip eden yirmidördüncü ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve
on eşit taksit hâlinde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunur.”

“(10) Ayrıca; bu maddenin birinci fıkrası kapsamında yürütülen köy gelişme alanı uy-
gulamasında belirlenen hak sahibi aile sayısı ve %20 rezervden fazla, köy nakli ve köy toplu-
laştırması uygulamalarında ise köyde ikamet eden aile sayısı ve %20 rezervden fazla arsa kal-
ması koşuluyla, o yerlerin nüfusuna kayıtlı olan ancak ikamet etmeyen ailelerin arsa almayı
talep etmeleri halinde arsa bedelini peşin olarak banka şubesine yatırmaları veya birinci taksiti
peşin olarak yatırmaları ve kalan miktar için yıllık yüzde beş faizli olarak iki yılda iki eşit tak-
sitle ödenmek üzere borçlandırma sözleşmesi senetlerini imzalamaları halinde arsa satılabilir.
Başvuru sayısının satılacak arsalardan fazla olması halinde arsa sahipleri kura çekilerek belir-
lenir. Bu arsalardan alanlar tip projeler hariç Kanun kapsamındaki herhangi bir iskân yardı-
mından yararlanamazlar.”
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MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin başlığı aşağıdaki değiştirilmiş
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Alacakların yapılandırılması, ertelenmesi, takibi ve tahsili işlemleri”
“(3) Hak sahipleri adına borçlandırma sözleşmesi düzenlendiği ve ödemesiz süresi bittiği

halde hukuki, teknik veya idari sebepler dolayısıyla geri ödemesi başlatılamamış olan ailelerin
taksit miktarları Bakanlıkça vade süresini geçmeyecek şekilde yapılandırılabilir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

—— • ——
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA UYGULANACAK
TEKNİK DÜZENLEMELER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/6/2007 tarihli ve 26543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıvılaştı-
rılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik Düzenlemeler Hakkında Yönet-
meliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “150C” ibareleri
“15°C” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve
üçüncü fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “veya” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen ihtisas gümrüklerinden yurtiçine gi-
rişlerde, Kurumca belirlenen esaslara uygun olarak analiz yapılarak rapor düzenlenir ve bu ra-
porlar Kuruma ve ilgili ithalatçıya ibraz edilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı

yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

2/12/2007 26718

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

1- 31/7/2009 27305
2- 8/5/2010 27575
3- 13/10/2011 28083
4- 21/11/2012 28474
5- 14/2/2014 28913
6- 10/1/2015 29232

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

5/6/2007 26543

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı

29/4/2016 29698
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Türkiye Noterler Birliğinden:
TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Noterler Birliği, organ ve birimleri

ile noter odalarının ekonomik ve sosyal ihtiyaçları dikkate alınarak, ilgili birimleri tarafından
yapılacak yurt içi ve yurt dışı her türlü alım, satım, hizmet, inşaat, onarım ve bakım, kiralama,
kiraya verme, proje, etüt, müşavirlik ve benzeri işlerin verimlilik ilkeleri doğrultusunda, en
uygun fiyat ve şartlarla, en uygun zamanda serbest piyasa koşulları içerisinde temin edilmesine
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Noterler Birliği, organ ve birimleri ile noter

odalarının ihtiyaç duyduğu her türlü menkul veya gayrimenkul mallar ile hak ve hizmetlerin
alımı, satımı, onarımı, yapımı, kiralanması, kiraya verilmesi, taşıma ve benzeri işlerin yapılması
ve yaptırılması ile ihaleye ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu hü-

kümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Birlik: Türkiye Noterler Birliğini,
b) Oda: Noter Odalarını,
c) Birlik Yönetim Kurulu: Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunu,
ç) Başkan: Türkiye Noterler Birliği Başkanını,
d) Oda Yönetim Kurulu: Noter Odaları Yönetim Kurullarını,
e) Oda Başkanı: Noter Odaları Başkanlarını,
f) Genel Sekreter: Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreterini,
g) Satın Alma ve İhale Komisyonu: Türkiye Noterler Birliği Satın Alma ve İhale Ko-

misyonunu,
ğ) Kontrol ve Kabul Komisyonu: Türkiye Noterler Birliği Kontrol ve Kabul Komisyo-

nunu,
h) Satın Alma Görevlisi: Birlik merkezinde İdari ve Teknik İşler Müdürlüğü Satın Alma

Birim Şefi ile Satın Alma Uzmanını, Odalarda varsa Birim Şefini, yoksa kıdemli personeli,
ı) İhale: Bu Yönetmelikteki usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi

üzerine bırakılmasını ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,
i) Alım-satım: Her türlü mal ve hizmetlerin alım, satım, kiralama, taşıma ve yapım iş-

lerinin en uygun değer ve koşullarda ve zamanında alım, satımını,
j) Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, mu-

hasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, tanıtım, basım ve
yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve
güvenlik, mesleki eğitim, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, ta-
şınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

k) Sözleşme: Birlik ile yüklenici/müteahhit veya başka kişi/kişiler arasında yapılan ya-
zılı anlaşmayı,

l) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve usullerini gösteren ve
Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanan belgeleri,

m) Yüklenici: İhale yöntemlerinden birisi ile üzerine ihale yapılan ve sözleşme imza-
lanan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Satın Alma ve İhale İşlerinde Yetkili Kişi ve Organlar, Satın Alma ve İhalelere

İlişkin Esaslar, İhaleye Katılamayacak Olanlar, Satın Alma Usulleri,
Elektronik Ortamda İhale Satın Alma ve İhale İşlerinde Yetkili Kişi ve Organlar

Yetki
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte yazılı işleri yaptırma ve satın alma, ihale yöntemle-

rinin parasal sınırlarını belirleme, Satın Alma ve İhale Komisyonu kararlarını onama ve iptal
etme yetkisi, Birlik Yönetim Kuruluna aittir. Bu yetkinin kullanımı Birlik Yönetim Kurulu ta-
rafından onaylandıktan sonra ilgilisine göre Başkan ve Oda Başkanı tarafından yerine getirilir.

(2) Başkan, yetkisini bütçe sınırları içerisinde uygun gördüğü ölçüde ve sürede Genel
Sekretere veya Satın Alma Görevlisine devredebilir.

Satın alma ve ihale komisyonu
MADDE 6 – (1) Satın Alma ve İhale Komisyonunun oluşumu ve işleyişi aşağıdaki gi-

bidir:
a) Satın Alma ve İhale Komisyonu, Birlik Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek

en az üç üyeden oluşur. Komisyon Başkanı ve üyeler Birlik ve Oda yönetim kurulu üyeleri
içinden belirlenir.

b) Yapılacak işin konusu itibarıyla teknik görüş gerektiren hallerde, ilgili satın alma
Olurunda belirtilmek ve Birlik Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi kaydıyla Birlik ve
Odaların içinden veya dışından bir veya daha fazla sayıda temsilci komisyona ilave edilebilir.

c) İhtiyaç halinde Satın Alma ve İhale Komisyonu kararına destek olmak üzere teknik
komisyon kurulabilir.

ç) Satın Alma ve İhale Komisyonu üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar
verir. Kararlarda çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşit olması halinde komisyon başkanının
oyu yönünde çoğunluk sağlanmış olur. İstekleri halinde karara katılmayan üyelerin gerekçeleri
de 2 gün içinde tutanağa yazılır.

d) Kontrol ve Kabul Komisyonunda görevli olanlar aynı zamanda Satın Alma ve İhale
Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.

e) Satın Alma ve İhale Komisyonu, şartname hazırlama ve teklif değerlendirmede ko-
nuyla ilgili uzman veya danışmandan yararlanabilir. Bunların oy hakkı yoktur ve görüşlerini
yazılı olarak belirtirler.

Kontrol ve kabul komisyonu
MADDE 7 – (1) Kontrol ve Kabul Komisyonu, satın alınan mal ve hizmetlerle yaptı-

rılan işlerin, alım veya ihale koşullarına uygunluğunu denetlemek, geçici ve kesin kabullerini
yapmak üzere süreli veya süresiz olarak, tüm işlemler için veya bir veya birden fazla işlem
için yetkili olmak üzere, birden fazla üyeden oluşacak şekilde Birlik Yönetim Kurulu tarafından
oluşturulur ve görevlendirilir. Birlik Yönetim Kurulu, yapılacak iş konusunda uzmanlığı olan
üye veya üyeleri komisyona atayabilir. Birlik Yönetim Kurulu, haklı sebeplerin varlığı halinde
komisyon üyelerini kısmen veya tamamen görevden alabilir veya değiştirebilir.

(2) Kontrol ve Kabul Komisyonu kararında, satın alınan mal veya hizmetin, satın alma
ve ihale komisyonu kararında geçen vasıflara uygun olduğu açıkça belirtilir ve Birlik Yönetim
Kurulunun ihaleyi onaylayabilmesi için gerekli diğer bilgiler bulunur.

(3) Komisyonlar üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Oyların eşit ol-
ması halinde komisyon başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(4) Komisyon başkanı ve üyeleri komisyon çalışmalarına katılmak zorundadır. Komis-
yon başkanı ve üyelerinin; resmî görevli, izinli veya raporlu olmaları nedeniyle komisyon top-
lantılarına katılamayacağı durumlarda, Birlik Yönetim Kurulu görev yapacak yedek üyeler ata-
yabilir.

(5) Bu Yönetmelikte aksi belirtilmediği takdirde, komisyon kararları Birlik Yönetim
Kurulunun onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer. Birlik Yönetim Kurulunun onaylamadığı ko-
misyon veya satın alma kararları yürürlüğe girmez, uygulanmaz ve ödemesi yapılmaz.
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(6) Satın Alma ve İhale Komisyonunda görevli olanlar aynı zamanda Kontrol ve Kabul
Komisyonu üyesi olarak görevlendirilemez.

Satın alma kararı işlemleri
MADDE 8 – (1) Satın alma kararında aşağıdaki bilgiler bulunur:
a) Satın alma talebinde bulunan birimin adı ve talep tarihi,
b) Satın alma kararının ilgili olduğu iş,
c) Satın alınmasına karar verilen malın/hizmetin adı, tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve

miktarı,
ç) Teklif veren firmaların isimleri, teklife esas birim fiyatlar ve toplam tutarlar,
d) Tercih edilen firmanın tercih sebebi,
e) Satın Alma ve İhale Komisyonu üyeleri veya satın alma görevlisinin adı, soyadı ve

imzası.
Satın alma esasları
MADDE 9 – (1) Satın alma işinin gerçekleştirilmesi esnasında aşağıdaki hususlar dik-

kate alınır:
a) Gayrimenkul alımı ve/veya kiralanması işlemleri dışındaki satın alma ve ihale işle-

minde en az üç firmadan teklif alınır, üç teklifin alınamayacağı durumlarda sadece üretici ana
firmadan, ana firma yoksa ana distribütörden teklif alınır.

b) Satın alma, mümkün olan en uygun şartlarda ilk elden ve piyasa rekabet şartları gö-
zetilerek yapılır.

c) Satın almalarda tercih yapılırken fiyat kriterine ek olarak, firmanın o konudaki yet-
kinlik derecesi, firmaların referansları, istenilen kaliteyi verme yeteneği, istenilen zamanda
teslim, en uygun ödeme ve bakım koşullarını sağlama, garanti şartları, kalite, teknoloji, kulla-
nım özellikleri, dayanıklılık, tecrübe ve ödeme koşulu, istenilen zamanda teslim ve bakım şart-
larını taşıma gibi özellikler göz önünde tutulur.

ç) Satın alma talebinin belirli nitelikleri veya teknik özellikleri içermesi veya üreticinin
tek firma olması durumunda satın alma piyasa rekabet şartları da gözetilerek, firmadan doğru-
dan pazarlık usulü ile yapılabilir.

d) Satın alınması kararlaştırılan mal, hizmet, proje ve yapım işlerinin belirlenen usullerle
gerçekleştirilmesini müteakip, aynı işin devamı, ilave ve benzeri işler için, gereken satın alma
işlemleri ve yapım işlerinin projeye bağlı olarak sonuçlandırılması ve tamamlanması bakımın-
dan, aynı fiyattan ve yeni bir teklif alınmadan ve ihaleye çıkılmadan Başkanın onayı ile devam
ettirilebilir. Bu ilave işler ve satın almalar için yeni teklif ve karar alınmaz, satın alma aynı ka-
rarla ilişkilendirilerek gerçekleştirilir.

e) Satın alınan mal, hizmet veya hak bedelleri ile ilgili avans/peşin ödeme, ara ödeme
ve nihai ödemeler; satıcılar ile yapılan sözleşmelerde yer alan bedel, ödeme süresi ve ödeme
şekillerine göre yapılır.

f) Birlik veya Odanın ihtiyacı olan gayrimenkullerin alım-satımı ile kiralama ve kiraya
verme işlemleri ve yapım işleri, yukarıdaki esas ve usullere bağlı kalmaksızın doğrudan temin
yöntemi ile Birlik Yönetim Kurulunun ya da yetkilendireceği kişiler veya satın alma komisyonu
tarafından yapılabilir.

(2) Satın alma ve ihale işlerinde, tahmin edilen bedelin veya keşif bedelinin tespiti Birlik
Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen satın alma görevlisi tarafından yapılır.

İhaleye katılamayacak olanlar
MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen kimseler, gerek doğrudan veya dolaylı ya da alt

yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına ihale işlemlerine katılamazlar:
a) İlgili mevzuat hükümlerine göre geçici veya devamlı olarak, 10/12/2003 tarihli ve

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamın-
daki kamu idareleri ve hususi kanunlarla kurulmuş olan bankalar ile iktisadi devlet teşekkül-
lerinin ihalelerine girmekten menedilmiş olanlar,
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b) Birlik ve Odalardan yevmiye alanlar dahil, aylık veya ücret alan birlik ve oda men-
supları,

c) Birlik ve Oda yöneticileri ve Satın Alma ve İhale Komisyonu başkan ve üyelerinin
eşleri ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece
dahil) kayın hısımları, evlatlıkları ve evlat edinenler ile ortakları,

ç) Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyenler
ile sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihale-
lerine katılmaktan yasaklama getirilenler ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele
Kanunu kapsamına giren suçlardan ve örgütlü suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar,

d) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
Satın alma usulleri
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak mal veya hizmet alımlarında

veya ihalelerde aşağıda belirtilen usuller uygulanır:
a) Sözleşmeli tedarikçilerden satın alma usulü; satın alma görevlisi tarafından teklif

edilmiş, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, tüm tedarik şartları sözleşme ile belir-
lenmiş mal veya hizmetin, sözleşme yapılmış kişilerden, sözleşme koşullarında satın alma gö-
revlisi tarafından satın alınmasıdır. Sözleşmeli veya abone olunan tedarikçiden talep edilen
mal veya hizmetin sipariş ve sözleşme şartlarına uygunluğu satın alma birimince ve/veya ilgili
birimce kontrol edildikten sonra kontrol ve kabul komisyonu kararına gerek kalmaksızın ilgili
birim veya talep sahibi tarafından teslim alınabilir.

b) Doğrudan temin usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin özelliklerine göre
ihtiyaçların, satın alma görevlisi tarafından davet edilen istekli veya isteklilerle fiyatın ve diğer
şartların görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usuldür.

c) Açık eksiltme ve artırma usulü; mal veya hizmet alımı ya da yapım işinin, teklifte
bulunan kişiler arasında yapılan, birbirini izleyen tekliflerden sonra Birlik Yönetim Kurulu ta-
rafından uygun bulunan fiyatı teklif eden kişiye verilmesidir.

(2) Her bir satın alma veya ihale için satın alma usullerinden hangisinin uygulanacağına
Birlik Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

(3) Bu Yönetmelikte yer alan usuller haricinde, tatbik edilecek usuller, şekil ve şartlar
Birlik Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

(4) Acil durum ve zorunluluk arz eden satın alma işlemleri, Başkanın yazılı ya da bunun
mümkün olmaması durumunda, daha sonra yazılı onayı alınmak kaydıyla, elektronik posta da-
hil mümkün olan en hızlı iletişim aracıyla alınan onayıyla, Genel Sekreter tarafından doğrudan
yapılabilir.

(5) Satın Alma ve İhale Komisyonu, ihale, kapalı veya açık teklif ve diğer usullerde
Birliğe gelen teklifleri her satın alma işi için belirleyeceği esaslar çerçevesinde değerlendirir.
Bu değerlendirme sonucunda Satın Alma ve İhale Komisyonu satın almaya karar verip ver-
memekte serbesttir ve bu tekliflerden kısmen satın alma yapabileceği gibi, satın almayı ertele-
yebilir veya iptal edebilir.

Doğrudan temin
MADDE 12 ‒ (1) Satın alma bedeli 17 nci maddede belirlenen tutarı aşmayan ve Birlik

Yönetim Kurulu tarafından farklı bir usul ile alınmasına karar verilmemiş aşağıda belirtilen
alımlar, doğrudan temin usulüyle, satın alma komisyonu kararına gerek kalmaksızın Başkanın
onayıyla satın alma görevlisi tarafından gerçekleştirilebilir:

a) Yurt içinde veya yurt dışında, ihtiyacın sadece tek bir gerçek veya tek bir tüzel kişi
tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği ve bu durumun Başkan tarafından onaylandığı
mal veya hizmet alımları,
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b) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağ-
lanması için zorunlu olan ve bu durumun Başkan tarafından onaylandığı mal veya hizmetlerin
asıl sözleşmeye dayalı olarak ilk alımın yapıldığı gerçek veya tüzel kişiden alımlar,

c) Temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve benzeri mal veya hizmet alımları,
ç) Özelliğinden dolayı stoklama imkânı bulunmayan veya acil durumlarda kullanılacak

olan sarf malzemelerinin alımları,
d) Yönetim ve idarî personelin konaklama, beslenme, barınma, seyahat giderleri, med-

yaya verilen ilan veya duyurular, yedek parçalar, güvenlik ve temizlik işleri, gıda gibi olağan
mal veya hizmet, küçük donanım veya yazılım alımları,

e) Birlik ve Oda personeline yönelik olarak düzenlenen sosyal, kültürel, sportif veya
sanatsal faaliyetler ve benzeri faaliyetlerle ilgili mal veya hizmet alımları.

(2) Doğrudan temin edilen mal veya hizmetin sipariş ve sözleşme şartlarına uygunluğu
satın alma görevlisince ve/veya ilgili birimince kontrol edildikten sonra, kontrol ve kabul ko-
misyonu kararına gerek kalmaksızın mal veya hizmet ilgili birim tarafından teslim alınabilir.

Emanet usulü
MADDE 13 – (1) İdarenin yeterli iş gücü, makine, araç, gereç ve taşıtlara sahip olması

halinde;
a) İhaleye konulması faydalı olmayan, yılı içinde bitebilecek yapım ve onarım işleri,
b) Can ve mal kaybı tehlikesi nedeniyle acele olarak yapılması gereken yapım ve onarım

işleri,
c) Sözleşmenin bozulması veya tasfiye edilmesi nedenleriyle bitirilmemiş olup hızla

bitirilmesinde zorunluluk görülen işlerin tamamlanması,
ç) İhaleye konulmasına imkân bulunmayan veya ihaleye konulduğu halde istekli çık-

mayan ve beklemeye de tahammülü olmayan işler,
Birlik Yönetim Kurulu tarafından idari ve teknik personelden seçilecek ve biri mutemet

olmak üzere en az üç kişiden oluşacak emanet komisyonunca yapılır.
(2) Komisyon üyelerinden biri Birlik Yönetim Kurulu tarafından başkan seçilir.
(3) Emanet komisyonu, geçici süre ile işçi çalıştırabileceği gibi işin bünyesine giren

gerekli araç, gereç ve benzeri ihtiyaçları piyasa satış fiyatları üzerinden alabilir. Bu yolla sağ-
lanması mümkün olmayanlar teklif alınmak ve piyasa satış değerlerine uygunluğu belgelendi-
rilmek şartıyla piyasadan sağlanır.

(4) İşin emanet komisyonunca yapılmayacak kısımları, her an taahhütnamesi feshedil-
mek kaydıyla bu Yönetmeliğin uygun görülen diğer usullerinden biriyle taşeronlara ihale edi-
lebilir. Taşeronlara verilecek işlerin toplamı tahmini bedelin yarısını geçemez.

Elektronik ortamda ihale
MADDE 14 – (1) Birlik, satın alma faaliyetlerini daha etkin yürütmek ve satın alma-

larda en uygun fiyatı bulmak amacıyla satın almalarını elektronik ortamda gerçekleştirebilir.
(2) Elektronik ihale yapılabilmesi için gerekli şartlar şunlardır:
a) Öncelikle elektronik ihale sunumu yapan kurumlarla anlaşma yapılması,
b) Satın alınacak ürün veya hizmetin 11 inci maddede belirtilen ihale ve satın alma

usullerinden birisi kullanılarak en uygun fiyatının tespit edilmesi,
c) En uygun fiyatı belirlenen ürün veya hizmet, anlaşma yapılan sunucunun elektronik

ihale platformuna taşınarak, yeni tedarikçilerin de içinde bulunduğu geniş bir satıcı veri taba-
nından faydalanarak ürün ve hizmetin fiyatının daha da düşürülmesi,

ç) Elektronik ihaleye katılacak tedarikçilerin, en son tekliflerini sisteme kayıt teklifi
olarak girmeleri, ihalenin açık eksiltme yöntemi ile bu kayıt teklifleri üzerinden gerçekleştiril-
mesi ve kayıt teklifinin en uygun ihale fiyatı olması.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Satın Alma Talepleri ve Taleplere İlişkin Yapılacak İşlemler,

Satın Alma Komisyonu Kararı Gerektirmeyen İşler

Satın alma talepleri
MADDE 15 – (1) Mal veya hizmet talebi, ilgili bölüm ve/veya yöneticisi tarafından

yazılı olarak veya elektronik ortamda Genel Sekretere yapılır.
(2) Birlik veya Noter Odası birimleri, satın alınmasını talep ettikleri mal ve hizmeti

satın alma istek formunu doldurarak veya sisteme girerek Genel Sekretere gönderir. Toplanan
tüm satın alma taleplerinin ayrı ayrı veya birleştirilerek değerlendirilmesi sürecinde stok sevi-
yeleri, bütçeye uygunluk ve ödenek kontrolü yapılır. Gerek duyulduğunda talep sahibi birim-
lerin yetkililerinden, talebin yeniden incelenmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesi istenebilir.
Tamamlanan talepler için, Genel Sekreter tarafından, satın alma usulünde belirlenen yetki li-
mitleri dâhilinde Birlik Yönetim Kurulu veya Başkanın onayıyla satın alma işlemi başlatılır.

Satın alma istek formu
MADDE 16 – (1) Satın alma istek formunda aşağıda belirtilen bilgiler bulunur:
a) İhtiyaç bildiren birimin adı ve birim yöneticisinin imzası ile tarih,
b) Satın alınması talep edilen malın/hizmetin tanımı, özelliği, cinsi, ölçüsü ve miktarı,
c) Satın alma talebinin gerekçesi,
ç) Gerekli görülecek diğer açıklamalar,
d) Genel Sekreterin onayı,
e) Birlik Yönetim Kurulu veya Başkanın onayı.
Satın Alma ve İhale Komisyonu kararı gerektirmeyen işler
MADDE 17 – (1) Satın Alma ve İhale Komisyonu kararı gerektirmeyen işler aşağıda

belirtilmiştir:
a) Onaylı tedarikçi listesindeki firmalardan yapılan alımlar, idari personel hizmetleri,

günlük ihtiyaç ve her türlü sarf malzemeleri, yedek parçalar, temizlik işleri, gıda gibi olağan
hizmetler, donanım ve yazılımların satın alınması, 50.000 Türk lirasını geçmemek koşulu ile
satın alma kararı olmadan ihtiyaç sahibi birimlerin talebi ile Başkan ve Genel Sekreter tarafın-
dan onaylı satın alma formu ile doğrudan satın alınabilir. Belirlenen harcama limitini arttırmaya
ve birimler arası tutarları belirlemeye Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.

b) Pazarlık imkanının bulunmadığı market/alışveriş merkezi gibi satın almalarda Satın
Alma ve İhale Komisyonunun kararı aranmaz.

c) Bedeline bakılmaksızın elektrik, su, doğalgaz, posta ve benzeri abonman sözleşme-
sine veya akaryakıt, köprü, vapur, feribot, tercihli yol gibi ücretleri tarifeye bağlanmış her türlü
işlerde satın alma kararı aranmaz.

ç) Bilimsel araştırma projelerinin finansmanı, idari eleman temini, telif haklarının alın-
ması gibi işler ve her türlü personel alımları ve benzeri özellikli işler bu Yönetmelik kapsamı
dışındadır.

Teslim alma ve ödeme
MADDE 18 – (1) Teslim alma ve ödemeler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:
a) Satın alma talep formunda yer alan işin tamamlanmasını müteakip Kontrol ve Kabul

Komisyonu toplanır. Komisyon, işin Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı doğrultusunda
tamamlandığına kanaat getirdiği takdirde kararını Satın Alma ve İhale Komisyonu onayına su-
nar. Onay gören karar tutanağı ödemeye esas olmak üzere mali işlerden sorumlu birim amirli-
ğine iletilir. Acil durumlar veya tutarı itibarıyla Satın Alma ve İhale Komisyonuna sevk edil-
memiş işlerde ödeme yapılabilmesi için talepte bulunan birimin, alınan mal/hizmetin uygun-
luğunu kontrol edip mal ve hizmet teslim fişini onaylamasını müteakip Genel Sekreterin onayı
gerekir.
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b) Satın alma bedeli, Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tutarı aşmayan mal
veya hizmetlerin kontrol ve kabul işlemleri, duruma göre satın alma görevlisi, ilgili birim veya
talepte bulunan birim tarafından yapılabilir.

c) Gerekli onayları tamamlanmış olan fatura, mali işlerden sorumlu birim amirliği ta-
rafından, yüklenici ile anlaşılmış ödeme koşulları çerçevesinde ödenir.

Dış alımlarda uygulanacak esaslar
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte sayılan işlerin yurt dışından temin edilme zorun-

luluğunun doğması hallerinde:
a) Dış alımla ilgili özel kuralların dışında, bu ihalelerde iç alım usulleri ve şartları uy-

gulanır. Yapılan fiyat mukayesesinde, malın teslim edileceği yere kadar teşekkül tarafından
karşılanacak bedeller ve alım yapılacak ülkeye göre ithalatın tabi olduğu gümrük vergileri dik-
kate alınır. Özelliğine göre CIF/CIP, CF veya FOB/FCA ve benzeri teslim şekillerinden biri
seçilir ve şartnamede belirtilir.

b) Acil durumlarda, hizmeti doğrudan ilgilendiren yedek parça ve işletme malzemele-
rinin yurt dışı proforma faturası talep edilerek yetkili mercilerin onayından sonra ilgilisinden
ithali yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartnameler, Sözleşme, Teminatlar ve İhalenin Kesinleşmesi

Şartnameler
MADDE 20 – (1) Yapılacak olan alımlara ilişkin şartnameler, bu Yönetmelik ve ilgili

diğer mevzuat hükümleri de dikkate alınarak, hukuk biriminin desteğiyle, satın alma görevlisi
tarafından hazırlanır.

(2) Şartnamelerde satın alma konusu işlerin her türlü idari ve teknik özelliği belirtilir.
Şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak olan özel ve teknik şartların yanında gerekli
hallerde ek hususlara da yer verilir.

(3) Şartnameler idari ve teknik şartname olmak üzere ikiye ayrılır.
a) İdari şartname: Yapılacak işin idari prosedürünün isteklilere duyurulması amacıyla,

hukuk biriminin desteği alınarak satın alma işlerinden sorumlu birim tarafından hazırlanır. İşin
niteliğine göre aşağıdaki hususların tamamına veya bir kısmına yahut diğer ek şartlara uygun
bir sırada yer verilir. Söz konusu hususlar şunlardır:

1) İşin konusu,
2) Teklifin şekli ve son gönderme tarihi,
3) Teminat alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı,
4) Opsiyon müddeti,
5) İşin süresi,
6) Ödeme durumu,
7) Teslim şekli,
8) Vergi ve harçlar,
9) Gümrük işleri,
10) İhaleye katılma şartları ve katılamayacak olanlar,
11) Birlik alımı yapıp yapmamakta ve işi dilediğine vermekte serbest olduğu, işin ve

siparişin durdurulması veya iptali,
12) Uyuşmazlıkların çözümü.
b) Teknik şartname: İşin ihtiyaca uygun olarak gerçekleştirilmesi için gerekli teknik

açıklamaları ve şartları içeren şartnamedir ve istekte bulunan birim tarafından hazırlanır. İstekte
bulunan birimin hazırladığı satın alma talep formu veya dilekçesinde aşağıda belirtilen ayrıntılı
teknik açıklamalar da işin aciliyeti ve niteliğine göre teknik şartname olarak kabul edilir:

1) İşin konusu, niteliği ve yöntemi,
2) Garanti,
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3) Teslim süresi, yeri ve şekli,
4) Bakım, servis, montaj.
(4) Şartnamelerde aksine bir hüküm bulunmadıkça fiyat ve nitelik açısından en uygun

teklifi veren firma ile pazarlık yapılabilir.
Sözleşmeler
MADDE 21 – (1) Satın alma ve ihale işini gerçekleştirecek kişi ile sözleşme yapılıp

yapılmaması, sözleşme yapılacaksa içeriği bu Yönetmelik kapsamında satın almayı yapacak
Satın Alma Görevlisi ya da Genel Sekreter tarafından belirlenir ve Birlik Yönetim Kurulunun
onayıyla kesinleşir.

(2) Alınacak malzeme ya da yapılacak işin kalitesi, fiyatı veya standartlara uygunluğu
veya benzeri konularda tereddüt oluşması halinde mal veya hizmet alımı veya sözleşme yapıl-
mayabilir.

(3) Sözleşmelerde aşağıdaki hususlar yer alır:
a) Alınacak mal/hizmetin net ve ayrıntılı olarak açıklaması,
b) Alınacak mal/hizmet bedeli, ödeme planı ve gerekli hallerde teminat,
c) Süre, fesih, yenileme şartları,
ç) Gerekli durumlarda damga vergisi, noter tasdiki ve benzeri mali yükümlülükler ve

sigorta sorumlulukları,
d) İşin gereği gibi yapılmaması, süresinde bitirilmemesi gibi hallerde uygulanacak cezai

şartlar ve idare için doğacak haklar.
(4) Süreklilik arz eden hizmet alımlarında, sözleşme süresi tamamlandığı halde işe aynı

yüklenici ile devam edilmek istendiği takdirde sözleşmede belirtilen fiyat veya devresel fiyat
artışları dışında bir fiyat artışı yapılmamış olması kaydıyla, yeni bir satın alma isteği yapılma-
sına gerek duyulmadan sözleşme Genel Sekreter ve Başkanın onayı ile yenilenir. Ancak mevcut
sözleşme koşulları aynı kalmak kaydıyla ek hizmet istekleri, yeni bir satın alma talep formu
doldurulmasını gerektirir.

İşin artırılması ya da azaltılması
MADDE 22 ‒ (1) Mal veya hizmet alımı veya ihale işinin, sözleşme miktarından eksik

veya fazlasının yapılmasına, alım ve/veya satımına Birlik Yönetim Kurulu karar verir.
Sözleşmenin feshedilmesi ve tasfiye
MADDE 23 ‒ (1) Yüklenici ile sözleşme düzenlenmişse, tedarikçi ya da yüklenicinin

sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi yarım bırakması, süresinde bitirmemesi, kalan sürede
bitirmeyeceğinin anlaşılması, işin istenilen nitelikte olmaması ve benzeri durumlarda veya her-
hangi bir neden gösterilmeksizin sözleşme Birlik Yönetim Kurulu tarafından feshedilebilir.

Sözleşmenin devri
MADDE 24 ‒ (1) Sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımı veya yapım işi, Birlik Yö-

netim Kurulunun izni ile 10 uncu madde kapsamında ihaleye katılamayacak olanlar dışındaki
kişi ya da kuruma devredilebilir. Bu usule uyulmaması halinde sözleşme Birlik Yönetim Kurulu
tarafından feshedilebilir.

Geçici teminat
MADDE 25 – (1) İhaleye gireceklerden işin niteliğine göre ve işin tahmini bedeli üze-

rinden Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda geçici teminat alınabilir. Doğrudan temin ve
açık teklif usulü ile yapılacak alımlarda ise tahmini bedel bildirilmediğinden, Genel Sekreter
ve Satın Alma Görevlisi tarafından tespit olunacak miktarda geçici teminat alınabilir.

Kesin teminat
MADDE 26 – (1) Kesin teminat alma şekilleri aşağıda belirtilmiştir:
a) İhale alan firmadan işin niteliğine göre ve işin ihale bedeli üzerinden Satın Alma ve

İhale Komisyonu tarafından belirlenecek oranda kesin teminat alınabilir.
b) İhaleye gireceklerden alınacak kesin teminata ilişkin koşullar, teminat olarak kabul

edilebilecek değerler, iadesi ve cezai koşulları Satın Alma ve İhale Komisyonu tarafından be-
lirlenir.
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c) Kesin teminat verildikten sonra bu teminat mali işler biriminin uygun bulması ile di-
ğer teminat çeşitlerinden biri ile değiştirilebilir.

İhalenin kesinleşmesi
MADDE 27 – (1) İhalenin kesinleşme süreci aşağıda belirtilmiştir:
a) İhaleler Satın Alma ve İhale Komisyonunun kararı ile en geç beş iş günü içerisinde

kesinleşir. Bu durum en geç üç iş günü içinde yüklenici firmaya tebliğ edilerek sözleşme yap-
maya ve kesin teminat vermeye davet edilir. Kendisine ihale yapılmayan isteklilerin varsa
geçici teminatları iade edilir.

b) Taahhüdünü yerine getiremeyen yüklenici firmanın teminatı irat kaydedilir. Yüklenici
firmanın Birlik veya Odaya maddi zarar vermesi durumunda bu zarar, kesin teminat miktarın-
dan az olsa da kesin teminattan artan fark iade edilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yüklenicinin ölümü, iflası, mahkûm olması veya yasaklanması
MADDE 28 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, mahkûm olması veya yasaklanması du-

rumunda aşağıdaki hususlar uygulanır:
a) Yüklenicinin ölümü halinde sözleşme feshedilerek, teminatı ve varsa diğer alacakları

varislerine verilir. İş veya sözleşme, gerekli teminatı vererek işe veya sözleşmeye devam etmek
isteyen var ise Birlik Yönetim Kurulunun onayıyla devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflası halinde kesin teminat Birliğe irat kaydedilerek sözleşme feshedilir.
İşin yapılmaması veya sözleşmenin gereğinin yerine getirilmemesi ile işin başkasına yaptırıl-
ması veya başkasıyla sözleşme yapılmasından doğan zarar iflas eden yükleniciden ayrıca talep
edilir.

c) Gerçek kişi yüklenicinin tutuklanması veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm
olması hallerinde (b) bendindeki hükümler uygulanır, ancak işin yapılmasını ve sözleşmenin
gereğinin yerine getirilmesini engellemeyecek olması ve Birlik tarafından istenen güvencelerin
verilmesi kaydıyla, yüklenicinin vekil tayin ederek işi sürdürme talebi de kabul edilebilir.

ç) İhalelere katılmaktan yasaklı olduğu belirlenenlerin kesin teminatı Birliğe irat kay-
dedilerek sözleşme feshedilir. İşin yapılamaması veya sözleşmenin gereğinin yerine getirile-
memesi ile işin başkasına yaptırılması veya başkasıyla sözleşme yapılmasından doğan zarar
ihale yasaklısı yükleniciden ayrıca talep edilir.

Satım
MADDE 29 ‒ (1) Birlik ve Odalara ait her türlü satımlara ilişkin usul ve esasları belir-

lemeye ve uygulamaya Birlik Yönetim Kurulu yetkilidir.
Taşınmaz alım-satımları, kiralaması, ayni hak tesisi
MADDE 30 ‒ (1) Birlik ve Odalara ait her türlü taşınmazın satışı, kiraya verilmesi,

üzerinde ayni hak tesis edilmesi işlemleri ile ihtiyacı için taşınmaz satın alınması veya kira-
lanması işlemleri ile bu işlemler için uygulanacak usul ve esaslar hakkında Birlik Yönetim Ku-
rulu yetkilidir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Noterlik Kanunu ve

Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Birlik Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 32 – (1) 22/2/2000 tarihli ve 23972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye

Noterler Birliği Alım Satım ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Noterler Birliği Başkanı yürütür.
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Düzce Üniversitesinden:
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TARIMSAL  ATIKLARIN ENDÜSTRİYE GERİ KAZANIMI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların En-

düstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına ve faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hükümleri düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye

Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim or-
ganlarına, yönetim organlarının görev ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Ka-

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

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü:

Bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması kapsamında kurulan ve Düzce Üniversitesinin
çevre ve sağlık alanında ihtisaslaşma çalışmalarını yöneten koordinatörlüğü,

c) Merkez (DÜTAGAM): Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Ka-
zanımı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Düzce Üniversitesinin çevre ve sağlık alanındaki ih-

tisaslaşma çalışmaları kapsamında, tarımsal atıklardan kimyasal ve kompozit madde elde edil-
mesi çalışmalarını gerçekleştirmek ve endüstriye uygulanabilir pilot üretim çalışmalarını hayata
geçirerek bölgeye yaymaktır.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi amacıyla

bilimsel çalışmalar yapmak için gereken uygulama ve araştırma laboratuvarları kurmak, ku-
rulmuş olanları desteklemek ve araştırmacıların kullanımına sunmak, diğer ulusal veya ulus-
lararası uygulama ve araştırma merkezleri ve laboratuvarlarla işbirliği içinde uygulama, eğitim
ve araştırmalar yapmak.

b) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi amacıyla
endüstriyel çalışmaları gerçekleştirmek ve bunların pilot üretim tesislerini kurmak.
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c) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi konularında
ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak ve gerçekleştirmek.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve araştırma
projelerini desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, fuar, sempozyum, seminer,
panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek veya bunları desteklemek.

d) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi alanlarında
araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.

e) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi hakkında
toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

f) Tarımsal atıklardan katma değeri yüksek ürün ve ürünlerin elde edilmesi amacıyla
ulusal ve uluslararası düzeyde özel veya tüzel kişiler ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

g) Çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında tarımsal atık geri
kazanım çalışmalarının yayılımı için çalışmalar gerçekleştirmek.

ğ) Gerektiğinde Merkeze bağlı yeni laboratuvar ve alt birimler kurmak.
h) Merkezin tanıtımını gerçekleştirmek.
ı) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bu-

lunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tara-

fından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilir. Müdürün
altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi
dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme
yapar.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim üyeleri
arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(3) Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekalet
eder. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür yardımcılarının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde
müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü-

nün yönlendirmeleri doğrultusunda, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve
geliştirilmesini sağlamak.

c) Çevre ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarındaki amaç ve hedeflere yönelik
çalışmaların gerçekleştirilmesi için Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhti-
saslaşma Koordinatörlüğünün yönlendirmeleri doğrultusunda çalışmalar yürütmek.

ç) Merkezin personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık

etmek.
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e) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.
f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan

sonra Rektöre sunmak.
g) Merkeze personel görevlendirilmesiyle ilgili teklifini Rektöre sunmak.
Yönetim kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Yö-

netim Kurulu, en az altı üyesi Üniversitenin fen bilimleri ve mühendislik alanlarındaki öğretim
üyelerinden olmak şartıyla, Müdür tarafından önerilerek Rektör tarafından üç yıl süreyle gö-
revlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür
yardımcıları oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır
ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür; Yönetim Kuru-
lunu, gerekli hallerde olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğun-
lukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına üst üste üç defa
izinsiz ve mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrul-

tusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.
b) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini

karara bağlamak, uygulanışına yardımcı olmak.
c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine

ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma
programını düzenlemek.

ç) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında işbirliği gerektiren ça-
lışmaların yürütülebilmesi için Müdüre yardımcı olmak.

d) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarının ve komisyonların oluş-
turulmasına yardımcı olmak.

e) Merkezin bilimsel, idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.
f) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit

etmek ve protokollerini hazırlamak.
g) Danışma Kurulunun görüş ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.
ğ) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.
Danışma kurulu
MADDE 12 – (1) Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir.

Danışma Kurulu doğal üyelere ek olarak, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit
temsil edilmesine de özen gösterilerek; bilimsel, teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğ-
rudan ilgisi olan ve ayrıca sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabilecek Üni-
versite içindeki ve istekleri halinde dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Rektör tarafından üç
yıl süreyle görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı
üzerine yılda en az iki defa toplanır.

Danışma kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve

önerilerde bulunmak.
b) Bölgedeki sanayi kuruluşları yanında, diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla iş-

birliği ortamının oluşturup geliştirilmesine ilişkin kararlar almak.
c) Merkez ile ilgili Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda

görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulması için öneriler geliştirmek.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı

Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilecek
personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 15 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar

kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin hizmetlerinde kullanılır.
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat

hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

—— • ——
TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:
AÇIK ARTIRMA YÖNTEMİ İLE ALIM SATIMI YAPILACAK 2016 ÜRÜNÜ

ÜRETİCİ TÜTÜNLERİNE İLİŞKİN AÇIK ARTIRMA BAŞLANGIÇ
FİYATLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Açık artırma başlangıç fiyatları
MADDE 1 – (1) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu, 3/1/2002 tarihli ve 4733

sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun
1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ve 9 uncu maddesinin (B) fıkrası ile 10/7/2010 ta-
rihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti
ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve 17 nci maddeleri uyarınca, 2016
yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleş-
meden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma yöntemiyle pazarlanmasına
esas teşkil edecek açık artırma başlangıç fiyatlarını bölgeler ve neviler itibariyle aşağıdaki şe-
kilde tespit etmiştir:

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 2 – (1) 30/7/2016 tarihli ve 29786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Açık

Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2015 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Ar-
tırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Başkanı yürütür.
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İLÂN BÖLÜMÜ 
(İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.) 

YARGI İLÂNLARI 

Konya 5. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2016/436 

KARAR NO : 2017/368 

Bina Ġçinde Muhafaza Altına AlınmıĢ Olan EĢya Hakkında Hırsızlık suçundan 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 25/04/2017 tarihli ilamı ile 142/2.h.2 

maddesi gereğince BELĠRLĠ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 

53/l)- SÜRESĠZ, MÜKERRĠRLERE ÖZGÜ DENETĠMLĠ SERBESTLĠK (TCK 58/7)-SÜRESĠZ, 

2 YIL 6 AY HAPĠS cezası ile cezalandırılan ġenal ve MenevĢe oğlu, 03/03/1979 doğumlu, 

Kırıkkale, YahĢihan, Keçili mah/köy nüfusuna kayıtlı SÜLEYMAN DÖNMEZ tüm aramalara 

rağmen bulunamamıĢ, yakalama emri 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. 5911 

—— • —— 
İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2010/116 

KARAR NO : 2016/321 

Mahkememizin 30/06/2016 tarih 2010/116 Esas 2016/321 sayılı kararı ile elde veya üstte 

taĢınan eĢyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçuna teĢebbüs suçundan TCK nın 142/2-b 

maddesi ile karar verilen Gurami ve Liana oğlu, 19/10/1975 Gürcistan doğumlu sanık 

KAKHABER NADIRADZE bildirdiği adresinin yetersiz olması nedeniyle bulunamadığı gibi tüm 

aramalara rağmen de ulaĢılamadığı anlaĢılmakla; 

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince kararın RESMĠ 

GAZETE’DE ĠLANEN TEBLĠĞĠNE, 

Ġlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiĢ sayılacağına, ilana ait gazetenin 

mahkememize gönderilmesine, 

Ġlan ücretinin ve mahkeme masrafının karar kesinleĢtikten sonra Sanıktan tahsiline, 

Ġlan olunur. 5912 

—— • —— 
İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesinden: 

ESAS NO : 2013/336 

KARAR NO : 2017/260 

Hizmet nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma Özel Belgede Sahtecilik suçlarından 

Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı TCK.nun 155/2, 43/1, 62, 51/1. maddesi 

gereğince 1 Yıl Hapis ve 100 TL. Adli Para cezasının ERTELENMESĠNE, 

TCK.nun 207/1.43/1, 62, CMK. 231. 5. maddeleri gereği 1 YIL 15 GÜN hapis cezasının 

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERĠ BIRAKILMASI cezası ile cezalandırılmasına karar 

verilmekle, 

KATILAN BĠZZ KOZMETĠK KĠMYA SANAYĠ ĠÇ VE DIġ TĠCARET LĠMĠTED 

ġĠRKETĠ 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. 5913 
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ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI 

VERĠ TABANI VE VERĠ REPLĠKASYON YAZILIMI VE GÜNCELLEMESĠ  

SATIN ALINACAKTIR 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: 

Ofisimizce, T.C. Belediyeler Birliği Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ihtiyacı ―Veri Tabanı 

ve Veri Replikasyon Yazılımı ve Güncellemesinin teknik Ģartnamesine ve SAP Adaptive Server 

Platform Edition (ASPE) marka/modeline‖ uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari Ģartnamesi ile ihale 

ek Ģartlar listesinde belirtilen Ģartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır. 

1 - ĠHALE EVRAKI BEDELLĠDĠR. 

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

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

firmaların, ihale doküman bedelini (130.- TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına 

yatırmaları zorunludur. 

b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dıĢ 

zarfa konulması zorunludur. 

2 - Teklif mektupları iç içe konulmuĢ iki zarf halinde olacaktır. ĠÇ ZARFTA YALNIZ 

TEKLĠF EDĠLEN FĠYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLĠF MEKTUBU, dıĢ zarfta ise iç zarfla 

birlikte markası, teknik Ģartnamesi, Ofis Ticari Ģartnamesi ve ihale ek Ģartlar listesinin aynen 

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

ihale ek Ģartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır. 

3 - Teklifler, 18.08.2017 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu 

Satınalma Daire BaĢkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler 

dikkate alınmayacaktır. 

4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dıĢ zarfları açılacak, 

daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme 

sonucunda belgeleri istenilen Ģartlara uygun olduğu tespit edilenlerin, ihtiyaç sahibi kuruluĢça 

hazırlanan teknik Ģartnamesine ve SAP Adaptive Server Platform Edition (ASPE) 

marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit edilen tekliflerin 

fiyat ile ilgili iç zarfları aynı gün açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise açılmadan teklif 

sahiplerine iade edilecektir. 

5 - Teklifler, ihaleye esas ticari Ģartnamenin 7. maddesinde belirtilen Ģartlarla iç zarfların 

açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır. 

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

değerlendirilmeyecektir. 

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

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

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

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

 7230/1-1 
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KONUT VE TĠCARĠ ĠNġAAT YAPIM ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türk Kızılayı Konya Şube Başkanlığından: 

MÜLKĠYETĠ TÜRKĠYE KIZILAY DERNEĞĠNE AĠT KONYA ĠLĠ, KARATAY 

ĠLÇESĠ, 37 MAHALLE, 22245 ADA, 3 PARSELDE BULUNAN 964 m² YÜZÖLÇÜMLÜ 

ARSA ÜZERĠNE ZEMĠN KAT TĠCARĠ ÜST KATLAR KONUT ĠNġAATI yapım iĢi kapalı 

zarf ile teklif alma ve açık eksiltme usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler 

aĢağıda yer almaktadır. 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE 

CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki 

TÜRK KIZILAYI KONYA ġUBE BAġKANLIĞI 

b) Telefon ve faks numarası : + 90 332 351 42 13 / + 90 332 351 42 11 

c) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    Ġnternet adresi : https://kizilay.org.tr/ihaleilanlari 

2 - Ġhale konusu yapım iĢinin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : ZEMĠN KAT TĠCARĠ ÜST KATLAR KONUT 

ĠNġAATI 

  Ayrıntılı bilgiye ĠLANLAR içinde yer alan ihale 

dokümanlarından ulaĢılabilir. 

b) Yapılacağı yer : KONYA 

c) ĠĢe baĢlama tarihi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 

içinde yer teslimi yapılarak iĢe baĢlanacaktır. 

ç) ĠĢin süresi : Yer tesliminden itibaren 31.12.2018 tarihine 

kadardır. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE 

CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki 

TÜRK KIZILAYI KONYA ġUBE BAġKANLIĞI 

binasında yapılacaktır. 

b) Tarihi ve saati : 24/08/2017 - 14:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2017 yılına ait) 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde tüzel kiĢiliğin idare merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir 

makamdan tüzel kiĢiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge. 
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4.1.2. Ġmza sirküleri. 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde 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 iĢte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıĢtırılabilir. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter belirtilmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1. ĠĢ deneyim belgeleri. 

4.3.1.1. Kamuda yapılan iĢler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında mimarlık 

hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inĢaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. ĠĢ 

deneyim belgeleri. 

4.3.1.2. Özel sektörde yapılan iĢler için, teklif edilen bedelin %70’i oranında mimarlık 

hizmetlerine esas olan sınıfı 3B ve üstü sınıfta yapı inĢaatı yaptıklarını belgelemeleri gerekir. 

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

6 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin internet adresinde görülebilir ve isteklilerin 100 TL bedelle 

ġÜKRAN MAHALLESĠ TAġKAPU MEDRESE CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA 

adresindeki TÜRK KIZILAYI KONYA ġUBE BAġKANLIĞI adresinden temin etmesi 

gerekmektedir. 

8 - Teklifler, 24.08.2017 tarihinde saat 14:00’a kadar ġÜKRAN MAHALLESĠ 

TAġKAPU MEDRESE CADDESĠ NO: 7 MERAM/KONYA adresindeki TÜRK KIZILAYI 

KONYA ġUBE BAġKANLIĞI adresine elden teslim edilecektir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ġhale sonucu, 

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel 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. 

Ġlan olunur. 7163/1-1 
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10 ADET Ġġ YERĠ (DÜKKAN) SATILACAKTIR 

Gebze Belediye Başkanlığından: 

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet PENBEGÜLLÜ Bulvarı 

No:77’de bulunan kapalı sabit pazarı yanındaki 4528 ada, 25 ve 26 nolu parsellerde bulunan 10 

adet iĢ yeri (dükkan) 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği pazarlık usulü 

artırma sureti ile satılacaktır. 

2 - Ġhale 21/08/2017 Pazartesi günü saat 15:00’da Belediyemiz Encümen Odası’nda 

Belediyemiz Encümenince yapılacaktır. 

3 - Satılacak dükkanlar. 10 adet olup, her dükkanın m2 muhammen bedel ve geçici 

teminat miktarları aĢağıya çıkarılmıĢtır. 

 

DÜK. No. m2 Muhammen Bedel Tespiti Geçici Teminat 

25 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm 

1 146,20 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00.- TL 

2 143,50 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00.- TL 

3 143,50 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00.- TL 

4 143,50 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00.- TL 

5 146,20 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00.- TL 

26 Nolu Parsel Bağımsız Bölüm 

1 146,20 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00- TL 

2 143,50 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00- TL 

3 143,50 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00- TL 

4 143,50 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00- TL 

5 146,20 1.300.000,00.- TL + KDV 39.000,00- TL 

TOPLAM 13.000.000,00.- TL + KDV  

 

4 - Ġhaleye girebilmek için istenen belgeler: 

 

ġĠRKETLER ġAHISLAR 

a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf 

Sanatkarlar Odası Belgesi  

b) Noter Tasdikli Ġmza Sirküleri,  

c) Vekil ise Vekaletname  

d) 2013 - 2017 yılları arası Kurumlar ve Gelirler 

vergisi borcu olmadığına dair belge, 

e) 2886 S.D.Ġ.K’na göre cezalı olmadığına Dair 

yazılı beyanı. 

f) Kanuni Ġkametgahı. 

g) Geçici teminat. 

h) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu olmadığına dair 

belge. 

i) Su (ĠSU) borcu olamadığına dair belge. 

j) S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge. 

k) Dosya alındı makbuzu 

a) Ġkametgah ilmühaberi. 

b) Nüfus sureti. 

c) Geçici teminat. 

d) 2886 S.D.Ġ.K’na göre cezalı 

olmadığına dair beyan. 

e) Ġmza sirküleri (noter tasdikli). 

f) Vergi ve kimlik numarası. 

g) Belediyeye (Kira, Emlak, ÇTV) borcu 

olmadığına dair belge. 

h) S.G.K. Borcu Olmadığına dair belge. 

i) Dosya alındı makbuzu 

j) Sabıka kaydı. 

k) Su (ĠSU) borcu olamadığına dair belge 
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5 - Bu ihaleye ait Ģartname ve ihale dosyası 1.000.00.- TL karĢılığında mesai saatleri 

içinde Belediyemiz ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. 

Ġhaleye katılmak için dosya alması zorunludur. 

6 - Ġhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 18/08/2017 Cuma günü 

saat 12:00’a kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte kapalı zarf içinde elden Belediyemiz 

ĠĢletme ve ĠĢtirakler Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri gerekmektedir. Teklifler ihale günü kapalı 

zarf içinde elden Encümene teslim edecektir.  

7 - Ġhaleyi kazanan firma veya Ģahsın ihale bedelinin %6’sı olan Kati Teminatı ihalenin 

iĢtirakçiye kaldığının bildirilmesinden 15 gün içinde Belediyeye yatırılacaktır. 

8 - BaĢvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, 

dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiĢtirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde 

yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 

9 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler 

kabul edilmeyecektir. 

Ġlan olunur. 7193/1-1 

—— • —— 

TAġINMAZ SATILACAKTIR 

Ordu Büyükşehir Belediyesinden: 

1 - Ġhalenin Konusu: 

Mülkiyeti Ordu BüyükĢehir Belediyesine ait, Altınordu Ġlçesi ġahincili (Bahçelievler) 

Mahallesi 2503 ada 3 parselde kayıtlı 10306,56 m² kullanım alanlı ÇarĢı Kompleksi ve AlıĢveriĢ 

Merkezi nitelikli taĢınmaz, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanununun 35/a maddesi gereğince kapalı 

teklif usulü ile satıĢı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıĢtır. 

2 - Ġhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı: 

2.1. Ġdarenin Adı : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı 

2.2. Ġlgili Birim : Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı 

2.3. Ġlgili Adres : ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ 

ORDU 

2.4. ĠletiĢim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 - 226 66 18 

2.5. Ġhalenin Yapılacağı yer : Ordu BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı Encümen 

Toplantı Salonu (ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak 

No: 2/2 Altınordu/ORDU) 

2.6. Ġhale Tarihi ve Saati : 21/08/2017 Pazartesi günü Saat: 14:00 

2.7. Ġhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu’nun 35/a Maddesi 

gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü. 

3 - Muhammen Bedel ve Geçici Teminat: 

TaĢınmazın muhammen satıĢ bedeli 27.000.000,00 TL olup, geçici teminat miktarı ise 

810.000,00 TL'dir. 

4 - ġartname ve eklerinin nereden ve hangi Ģartlarla alınacağı: 

ġartname ve ekleri Ġmar ve ġehircilik Dairesi BaĢkanlığı - Emlak ve Ġstimlak ġube 

Müdürlüğünden, 1.000,00 TL bedelle satın alınacaktır. 

5 - Ġhaleye Katılabilmek Ġçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: 



9 Ağustos 2017 – Sayı : 30149 RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 

 

A) Gerçek KiĢiler: 1 - Yasal YerleĢim Yeri belgesi. 2 - Nüfus kayıt örneği. 3 - Tebligat 

için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile 

elektronik posta adresi. 4 - Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza beyannamesi. 

5 - ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu. 6 - 

Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl içinde 

alınmıĢ Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim Beyannamesi. 

(1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 - 11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı 

verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 7 - Vekâleten katılması halinde 

Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza 

örneği. 8 - Ġhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge. 9 - Ordu BüyükĢehir 

Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu yoktur belgesi.‖ 10 - ġekli ve içeriği 

ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu.(EK-1) 11 - Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her 

sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname. 

B) Tüzel KiĢiler: 1 - ġirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için 

telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu 

gösteren Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli imza sirküleri. 3 - Ġhalenin yapıldığı 

yıl içinde alınmıĢ Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kiĢiliğin odaya kayıtlı olduğunu 

gösterir belge, 4 - ġartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat 

mektubu, 5 - Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte Ġhalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ Ģekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiĢ Noter tasdikli Ortak GiriĢim 

Beyannamesi. (1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 - 11. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak 

tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir.) 6 - Vekâleten 

katılması halinde Ġhalenin yapıldığı yıl içinde alınmıĢ Noter tasdikli vekâletname ile Ģirket imza 

sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği. 7 - Ġhale doküman bedelinin satın alındığına 

dair belge. 8 - Ordu BüyükĢehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmıĢ ―borcu 

yoktur belgesi.‖ 9 - Tüzel kiĢiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiĢiliğin 

yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl 

içinde alınmıĢ son güncel tasdikli örneği. 10 - ġekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif 

mektubu. (EK-1) 11 - Ġhaleye iĢtirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmıĢ Ģartname. 

6 - Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği: 

Ġstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve baĢvuru dilekçesine ekleyerek 

ihale dosyasını, ġarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/3 adresinde bulunan Ordu BüyükĢehir 

Belediyesi Yazı ĠĢleri ve Kararlar Dairesi BaĢkanlığı - Meclis ve Encümen ġube Müdürlüğüne 

18.08.2017 tarihinde saat 17:00’e kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra 

yapılan baĢvurular kabul edilmeyecektir. Ġstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda 

belirtilen gün ve saate kadar ulaĢması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez. 

Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu gereğince 

ilan olunur. 7197/1-1 

—— • —— 

Republic of Turkey Ministry of Health, Public Health Institution of Turkey: 

The "SUPPLY CONTRACT NOTICE" published in the Official Gazette dated 

01.08.2017 and numbered 30141 belongs to our institution has been CANCELLED as of 

09.08.2017. 

Announced to all interested parties. 7239/1-1 
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PANCAR ANALĠZ LABORATUARI HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamızın 2017/2018 Kampanya dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmeti hizmet 

alımı ihalesi TÜRKĠYE ġEKER FABRĠKALARI A.ġ. Mal ve Hizmet Alımları yönetmeliği 

esasları dahilinde Açık Ġhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/391720 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Van-Ağrı Bulvarı 390 L / 3 Sahilkent Mah 65400 - 

ErciĢ / VAN 

b) Telefon ve faks numarası : 0 432 388 20 09 (5 Hat) - 0 432 388 20 05 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : Yok 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız Pancar Analiz Laboratuarı hizmetinin 

80 gün (±%20 toleranslı) (Ekim-Aralık) 10’ar kiĢi ile 

3 (Üç) vardiya toplam 30 kiĢi olarak çalıĢtırılması iĢi 

b) Yapılacağı yer : ErciĢ ġeker Fabrikası Analiz Laboratuarı ve Meydan 

Sahası 

c) ĠĢin süresi : Ekim-Aralık dönemi 80 (Seksen) (±%20 toleranslı) 

takvim günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : ErciĢ ġeker Fabrikası - Ofis Binası Toplantı 

Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21.08.2017 Pazartesi günü - Saat: 14.00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. ĠĢ Deneyim Belgesi (Yüklenici ĠĢ Bitirme) 

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 belgelerin, 

Teklif edilen bedelin %30’u oranında, ihale konusu iĢ veya benzer iĢlere ait tek 

sözleĢmeye iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. 

4.2. Bu ihalede benzer iĢ olarak kabul edilecek iĢler: 

4.2.1. Bu ihalede benzer iĢ olarak, Personel ÇalıĢtırmaya Dayalı Hizmet iĢleri kabul 

edilecektir. 

5 - Ġhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

6 - Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düĢük 

olanıdır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) 

karĢılığı aynı adresten adresinden satın alınabilir. 

7.2. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 
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8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ErciĢ ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisine 

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

9 - Bu ihalede kısmi teklif verilmeyecektir. 

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

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (AltmıĢ) takvim 

günü olmalıdır. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni 

temsilcilerinin ihale gün ve saatinde fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir. 

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

Ġhale Kanunlarına tabi değildir. 

 7194/1-1 

—— • —— 

KARAYOLU PANCAR NAKLĠYE HĠZMETĠ SATIN ALINACAKTIR 

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

2017/2018 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmet Alımı iĢi T.ġ.F.A.ġ. 

Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/396329 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : Yeni ġehir Mah. Çevreyolu Cad. No: 18/36360 MERKEZ/ 

KARS 

b) Telefon ve faks numarası : 0 474 213 57 21 - 26 / 0 474 213 57 33 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2017/2018 Kampanya Döneminde Arpaçay (23.000), 

Akyaka (47.000), kantarlarından - Kars ġeker Fabrikasına 

toplam ve yaklaĢık olarak 70.000 Ton Pancarın Karayolu 

ile Nakli  

b) Yapılacağı yer : Bölge Kantarları ile Kars ġeker Fabrikası Meydan Sahası  

c) ĠĢin süresi : Kars ġeker Fabrikası 2017/2018 kampanya süresince  

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kars ġeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 22.08.2017 Salı Günü, Saat = 14:00 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler (Teklif kapsamında sunulacak belgeler): Ġhale dokümanında belirtilmiĢtir. 

Karayolu TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen isteklinin sahip olduğu taĢıma yetki 

belgesinin noter onaylı sureti, (Bu belgeler C2, L1 - L2, R1 - R2, ve K1 dir.) 

TaĢıma Yetki belgesi ile ilgili komisyon kararı Ģartname ile birlikte isteklilere verilecektir. 

5 - Mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:  

5.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri: Son beĢ yıl içinde bedel içeren bir sözleĢme kapsamında kabul 

iĢlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iĢ 

veya benzer iĢlere iliĢkin iĢ deneyimini gösteren belgeler, 
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6 - Benzer iĢ olarak Karayolu eĢya taĢımacılığında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel 

kiĢilerin yapmıĢ olduğu iĢler.  

7 - Makine ve Diğer Ekipmana ĠliĢkin Belgeler: 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 11.06.2009 tarihinde uygulamaya konulan Karayolu 

TaĢıma Yönetmeliği’nde belirtilen, isteklinin sahip olduğu karayolu taĢıma yetki belge 

kapasitesinin, teklifte bulunacakları kantarın/kantarların günlük taĢınacak pancar miktarına uygun 

olması gerekmektedir. TaĢınacak günlük pancar miktarına uygun olmayan belgeye sahip 

isteklilerin teklifleri değerlendirme dıĢı bırakılacaktır.  

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

9 - Ġhale dokümanı Kars ġeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinde görülebilir ve KDV. 

Dâhil 100,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

10 - Teklifler, ihale tarihi ve saatine kadar Kars ġeker Fabrikası HaberleĢme Servisi’ ne 

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

Ġhale Fabrikamız Ofis binasında Açık Ġhale Usulü ile lüzumu halinde açık eksiltme 

ve/veya pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

11 - Ġstekliler tekliflerini, her bir iĢ kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla 

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat Ģeklinde vereceklerdir. Ġhale sonucu, 

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

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleĢme imzalanacaktır. 

Bu ihalede kantar bazında kısmi teklif verilebilecektir. 

12 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü 

olmalıdır. 

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler. 

15 - Mezkûr hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 Sayılı Kamu Ġhale 

Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanununa 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. 7231/1-1 

—— • —— 

MEYDAN TAHMĠL TAHLĠYE, KĠREÇ OCAĞI VE PANCAR YÜZDÜRME  

HĠZMET ALIMI ĠġĠ ĠHALE EDĠLECEKTĠR 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız Meydan Tahmil Tahliye, Kireç ocağı ve Pancar Yüzdürme Hizmet Alımı iĢi 

T.ġ.F.A.ġ. Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği hükümlerine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. 

Ġhale kayıt numarası : 2017/383423 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : TaĢköprü Yolu 18. Km Bük köyü Mevkii 37070/ 

KASTAMONU 

b) Telefon ve faks numarası : 0 366 242 73 11 - 0 366 242 73 33 

c) Elektronik posta adresi : - 
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2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : - Meydan Tahmil Tahliye Hizmeti: Kampanya döneminde 

kok kömürü, linyit kömürü, kireçtaĢı v.b. iĢletme 

malzemelerinin yer silolarından kullanım yerlerine belirli 

aralıklara taĢınması. ĠĢletme malzemeleri ve pancarın 

iĢlenmesi sonucu oluĢan atıkların biriktirilmeden idarece 

belirlenen yerlere taĢınması, tarif edilen Ģekilde 

istiflenmesi, döküm saha yolunun hazırlanması, kampanya 

sonu saha tesviyesinin yapılması, saha içinde kalan atık 

malzemenin gösterilen yerlere dökülmesi. 

  - Kireçocağı Hizmeti: Yüklenici tarafından Kireç ocağı 

önüne getirilen kireç taĢı ve kok kömürünün iĢletme 

talimatlarına uygun Ģekilde, kireç ocakları sürekli dolu 

tutulacak Ģekilde doldurma kovalarına doldurularak kireç 

ocaklarının beslenmesi. 

  - Pancar Yüzdürme Hizmeti: Pancarın silolardan iĢletme 

talimatlarına göre fabrikaya su ile sevkinin sağlanması. 

Pancar siloları, pancar yüzdürme kanalı ve fabrika 

sahasında yapılacak temizlik, bakım v.b. meydan iĢleri. 

  Miktarı ve türü: Kampanya süresi olan ±%20 toleranslı 90 

Gün boyunca toplam 49 personel, 1 yükleyici kepçe ve     

2 kamyon ile Tahmil tahliye ve taĢıma hizmeti (tahmini 

115460 ton), Kireç ocaklarının doldurulması hizmeti 

(tahmini 19460 ton), Pancar Yüzdürme ve Meydan iĢleri 

(tahmini 350000 ton)’nin yapılması iĢi. 

b) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası 

c) ĠĢin süresi : ĠĢe baĢlama tarihinden itibaren 90 (±%20 toleranslı) 

takvim günü. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : Kastamonu ġeker Fabrikası Toplantı Salonu 

b) Tarihi ve saati : 21.08.2017 Saat: 14:00 

4 - Ġhale dokümanı Kastamonu ġeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 

150,00 TL karĢılığı aynı adresten temin edilebilir. Ġhaleye teklif verecek olanların ihale 

dokümanını satın almaları zorunludur. 

5 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kastamonu ġeker Fabrikası HaberleĢme 

ġefliği’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

6 - Ġstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 

tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 (KırkbeĢ) takvim 

günü olmalıdır 

8 - ĠĢ bu Ģartname konusu hizmet alımı Ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 

sayılı kanunlara tabi olmayıp Ġdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 

 7156/1-1 
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BĠLĠM TÜNELĠ SATIN ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Bilim Tüneli Alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ―Esaslar‖ ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. Ġhaleye 

iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/388606 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mah. 

Dumlupınar Bulvarı No: 139 06800 Çankaya / 

Ankara 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 55 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi  : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği  

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Mal Alımı,   2 Adet Bilim Tüneli Alımı. 

b) Teslim yeri/yerleri : MTA Genel Müdürlüğü ġehit Cuma DAĞ Tabiat 

Tarihi Müze Müdürlüğü Ambarı 

c) Teslim tarihi/tarihleri : SözleĢmenin imzalanmasına müteakip, iĢe baĢlama 

talimatı tebliğinden itibaren 90 (Doksan) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları 

b) Tarihi ve saati : 23/08/2017 - 10.30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, odaya 

kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza 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 kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

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

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

kiĢiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. ġekli ve içeriği Ġdari ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 

4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların ilgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

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

kriterler: 

Ġdaremizce mesleki ve teknik yeterliğe iliĢkin kriter ön görülmemiĢtir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup Kamu Ġhale Kurumu tarafından 

belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malı olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif 

eden yerli istekliler lehine % 15 (yüzdeonbeĢ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50, Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 

(203 nolu oda) Çankaya/ANKARA) satın alınabilir. 

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 

da gönderilebilir. 

9 - Ġstekliler tekliflerini, mal kalemi için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ġhale 

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7015/1-1 
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KÖMÜR ANALĠZ HĠZMETĠ ALINACAKTIR 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: 

Kömür Analiz hizmet alımı 07.01.2006 tarih ve 26046 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren ―Esaslar‖ ın 15 inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 

edilecektir. Ġhaleye iliĢkin ayrıntılı bilgiler aĢağıda yer almaktadır: 

Ġhale kayıt numarası : 2017/385918 

1 - Ġdarenin 

a) Adresi : MTA Genel Müdürlüğü Makine Ġkmal Daire 

BaĢkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 

No:139   Çankaya / ANKARA 

b) Telefon ve faks numarası : 0 312 201 20 41 - 0 312 285 58 14 

c) Elektronik posta adresi : 

ç) Ġhale dokümanının görülebileceği 

    Ġnternet adresi (varsa) : 

2 - Ġhale konusu hizmetin 

a) Niteliği, türü ve miktarı : Hizmet Alımı, 

  10.000 Adet Kömür Analizi Hizmet Alımı (teknik 

Ģartnamede belirtilen parametrelere göre olacaktır) 

b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin kendi laboratuvarları 

c) ĠĢin süresi : SözleĢmenin imzalandığı tarihten (yüklenicinin 

kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 

tebliğinden) itibaren, 5 (beĢ) takvim günü içinde 

iĢe baĢlanacak olup, iĢin süresi iĢe baĢlama 

tarihinden itibaren 365 (üçyüzaltmıĢbeĢ) takvim 

günüdür. 

3 - Ġhalenin 

a) Yapılacağı yer : MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonları. 

b) Tarihi ve saati : 22/08/2017 - 10:30 

4 - Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 

uygulanacak kriterler: 

4.1. Ġhaleye katılma Ģartları ve istenilen belgeler: 

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası 

belgesi; 

4.1.1.1. Gerçek kiĢi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da 

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

olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya 

sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmıĢ, tüzel kiĢiliğin 

odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 

4.1.2.1. Gerçek kiĢi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

4.1.2.2. Tüzel kiĢi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiĢiliğin ortakları, üyeleri veya 

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

Gazetesi, 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 ġartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif 

mektubu, 
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4.1.4. ġekli ve içeriği Ġdari ġartnamede belirlenen geçici teminata iliĢkin standart forma 

uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dıĢındaki teminatların Ġlgili Mali 

Birime yatırıldığını gösteren makbuzlar, 

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 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. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken 

kriterler: 

Ġdaremizce ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin kriter öngörülmemiĢtir. 

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

kriterler: 

4.3.1. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler ve kapasite raporu: 

Ġstekliler, her bir kömür numunesinin analizi için yeterli cihaz ve ekipmana sahip 

olduğunu belgeleyecektirler. Ġsteklinin kendi malı olan cihaz ve ekipman listesini; ruhsat, 

demirbaĢ veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli 

mali müĢavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müĢavir (SMMM) raporuyla 

belgelendirecektir.  

Cihaz ve ekipman listesi ile, ―TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Yeterliliği Ġçin Genel ġartlar Standardı‖na göre Akredidasyon Belgesine 

sahip; özellikle Numune Hazırlama, Nem, Kül, Uçucu Madde, Isıl Değer, Toplam Kükürt, 

Yoğunluk analizlerinde, Akredite olacaktır. Ġstekliler Akredidasyon Belgesi ve Kapsamını, 

teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 

ĠĢ ortaklığında teklif edilen mala iliĢkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafından 

sunulması yeterlidir. 

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

6 - Ġhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında 

fiyat avantajı uygulanacaktır. 

7 - Ġhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 

7.1. Ġhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.- Türk Lirası karĢılığı aynı 

adresten (Makine Ġkmal Dairesi BaĢkanlığı Alım Satım ġube Müdürlüğü 213 nolu oda) satın 

alınabilir.  

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

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel HaberleĢme ġube 

Müdürlüğü 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 60 takvim günüdür. 

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  

13 - Ġhale konusu iĢ ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı 

Kanunlara tabi değildir. 7016/1-1 
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ÇEŞİTLİ İLÂNLAR 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden: 

Socar Turkey Enerji A.ġ.’nin Gaziantep, KahramanmaraĢ illerinde sahip bulunduğu 

AR/SCR/K/N38-b1,b2 pafta no’lu petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2017 tarihinde müracaat 

ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası 

gereğince ilan olunur. 7164/1-1 

————— 

Socar Turkey Enerji A.ġ.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/M44-a4 

pafta no’lu petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2017 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol 

Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7165/1-1 

————— 

Socar Turkey Enerji A.ġ.’nin Diyarbakır, Batman ve MuĢ illerinde sahip bulunduğu 

AR/SCR/K/L46-b1,b2,b4 pafta no’lu petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2017 tarihinde 

müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci 

fıkrası gereğince ilan olunur. 7166/1-1 

————— 

Socar Turkey Enerji A.ġ.’nin Adıyaman ilinde sahip bulunduğu AR/SCR/K/M41-d2 pafta 

no’lu petrol arama ruhsatını terk için 27.07.2017 tarihinde müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu 

Uygulama Yönetmeliği’nin 14’ üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur. 

 7167/1-1 

————— 

PETROL HAKKINA MÜTEALLĠK KARAR 

Karar Tarihi: 01.08.2017 Karar No: 7028 

ġĠRKETĠN: 

● TĠCARĠ UNVANI : Besu Grup Petrol Enerji Madencilik ĠnĢaat Üretim 

Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ. 

● MERKEZĠ VE  

   TEBLĠGAT ADRESĠ : Ġlkbahar Mah. 606. Sok. No: 20   Çankaya/ANKARA 

● MÜRACAAT TARĠHĠ : 14.07.2015 

RUHSATIN: 

• KONUSU : Arama ruhsatı 

• YÜZÖLÇÜMÜ : 29.001 hektar 

• BÖLGESĠ : Kara 

• KAPSADIĞI ĠL : Samsun 

• PAFTA NUMARASI : E35-c3,c4 

KARAR: 

Besu Grup Petrol Enerji Madencilik ĠnĢaat Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin 

Samsun ilinde 29.001 hektarlık E35-c3,c4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine iliĢkin 

müracaatı incelenmiĢ, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiĢtir. 

 7168/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7237/1-1 
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Orman ve Su İşleri Bakanlığından: 

ĠHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI 

1. Ġhale Kayıt Numarası (ĠKN) 2012/106175 

2. Yasaklama Kararı Veren 

Bakanlık/Kurum 
Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı/ Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü  

3. Ġhaleyi Yapan Ġdarenin  

Adı Barajlar ve HES Dairesi BaĢkanlığı Ġl/Ġlçe Ankara/Çankaya 

Adresi 
Devlet Mahallesi Ġnönü Bulvarı 

No: 16 
Tel-Faks 0 312 454 55 00 - 0 312 454 55 05 

Posta Kodu 06100 E-Mail www.dsi.gov.tr 

4. Ġhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel KiĢi 5. Ortak ve/veya Ortaklıkların 

Adı/Unvanı 
Peker ĠnĢaat Ticaret Sanayi Anonim 

ġirketi 
Hande Kuyumcu 

Adresi 

Uğur Mumcu Caddesi Uğurmumcunun 

Sokağı No: 6/1 GaziosmanpaĢa 

Çankaya/Ankara 

 

T.C. Kimlik No.  14482037188 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
43976  

Adı/Unvanı Gülseren ĠnĢaat Ticaret Limited ġirketi Mine Orhon 

Adresi 
HoĢdere Caddesi No:78/17 Yukarı 

Ayrancı Çankaya/Ankara 
 

T.C. Kimlik No.  35684108476 

Vergi Kimlik/ 

Mükellefiyet No. 
  

Kayıtlı Olduğu 

Ticaret/Esnaf Odası 
Ankara Ticaret Odası  

Ticaret/Esnaf Sicil 

No. 
129229  

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 (  ) Tüm Ġhalelerden (  ) 

Bakanlık Ġhalelerinden (  ) Bakanlık Ġhalelerinden (  ) 

Kurum Ġhalelerinden (  ) Kurum Ġhalelerinden (  ) 

Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7225/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7184/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
Yasaklama Kararı AĢağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır. 

1 - ĠKN: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan 

yasaklamalarda doldurulacaktır. 

2 - T.C. Kimlik No: Yasaklananın gerçek kiĢi olması durumunda doldurulacaktır. 

3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya 

esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir. 

4 - Diğer Mevzuat: Ġstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların 

dıĢındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır. 

5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı 

Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm 

doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kiĢinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir. 

 7185/1-1 
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden: 

 ANKARA 

 
 7186/1-1 
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Osmaniye Valiliğinden: 

OSMANĠYE Ġġ GELĠġTĠRME MERKEZĠ MÜDÜRÜ 

Osmaniye’de giriĢimciliğin güçlendirilmesini ve giriĢimcilere elveriĢli iĢ ortamları 

oluĢturulmasını sağlamak üzere, T.C. Osmaniye Valiliği sahipliğinde yürütülen Osmaniye ĠĢ 

GeliĢtirme Merkezi Projesi kapsamında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yerleĢkesinde bir ĠĢ 

GeliĢtirme Merkezi kurulmaktadır. Bu merkezin faaliyetlerini, kurumun Yönetim ve Ġcra 

Kurulları kararları ile iĢ planları doğrultusunda yürütecek, yönetecek, geliĢtirecek, tam zamanlı ve 

sürekli çalıĢabilecek bir ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Müdürü aranmaktadır. 

Ġlgilenen adayların 24 Ağustos 2017 PerĢembe günü saat 17:00’ye kadar müracaatlarını ĠĢ 

BaĢvuru Formlarını doldurarak T.C. Osmaniye Valiliği Ġl Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Adnan 

Menderes Mah. Musa ġahin Bulvarı No. 60, 80010, Osmaniye adresinde görevli Sn. Ġdil Tuğba 

Ekiz’e veya Sn. MaĢife Öksüz’e teslim etmeleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır.  

Osmaniye ĠĢ GeliĢtirme Merkezi ile ilgili detaylı bilgi ve ĠĢ BaĢvuru Formu 

www.osmaniyeisgem.com web-sitesinden temin edilebilir. 

ĠĢ GeliĢtirme Merkezi Müdürü pozisyonuna baĢvuracak adaylarda aranan nitelikler ile iĢ 

tanımı aĢağıdadır: 

GENEL NĠTELĠKLER: 

• Üniversitelerin 4 (dört) yıllık tercihen iĢletme, ekonomi, kamu yönetimi, maliye, 

endüstri mühendisliği, iletiĢim gibi bölümlerinden lisans derecesine sahip (lisansüstü derecesine 

sahip olması tercih sebebidir), 

• En az 5 (beĢ) yıl uygun iĢ tecrübesi olan, tercihen Küçük ve Orta Büyüklükteki 

ĠĢletmelerin (KOBĠ) ve/veya Ģirketlerin iĢ geliĢtirme faaliyetlerinde yönetici olarak çalıĢmıĢ,  

• Stratejik karar alma, müzakere teknikleri alanlarında bilgi ve beceri sahibi, 

• Güçlü sözlü ve yazılı iletiĢim becerileri olan, 

• Ġyi derecede bireysel ve kurumsal iletiĢim ve koordinasyon becerilerine sahip, 

• Çözüm ve sonuç odaklı olan, 

• Bütçe ve finansal yönetim konusunda deneyimli, 

• Microsoft Ofis uygulamalarına hâkim ve 

• Ġyi düzeyde Ġngilizce yazabilen ve konuĢabilen nitelikte kiĢiler aranmaktadır. 

DĠĞER NĠTELĠKLER 

• B-Sınıfı ehliyet sahibi olması, 

• Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamıĢ olması ve 

• 01.08.1972 tarihinden sonra doğmuĢ olması gerekmektedir. 7227/1/1-1 



Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 9 Ağustos 2017 – Sayı : 30149 

 

Osmaniye Valiliğinden: 

KOBĠ UZMANI 

Osmaniye’de giriĢimciliğin güçlendirilmesini ve giriĢimcilere elveriĢli iĢ ortamları 

oluĢturulmasını sağlamak üzere, T.C. Osmaniye Valiliği sahipliğinde yürütülen Osmaniye ĠĢ 

GeliĢtirme Merkezi Projesi kapsamında Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yerleĢkesinde bir ĠĢ 

GeliĢtirme Merkezi kurulmaktadır. 

Bu merkezin amacı, politikaları ve ilgili mevzuatı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerin 

yerine getirilmesine, iĢliklerdeki giriĢimcilerin ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢimini 

hızlandırmaya, rekabet gücünü artırmaya ve kapasitesini geliĢtirmeye yönelik ĠĢ GeliĢtirme 

Merkezi Müdürü’nün gözetim ve denetiminde tam zamanlı ve sürekli çalıĢabilecek bir Küçük ve 

Orta Büyüklükte ĠĢletmeler (KOBĠ) Uzmanı aranmaktadır. 

Ġlgilenen adayların 24 Ağustos 2017 PerĢembe günü saat 17:00’ye kadar müracaatlarını ĠĢ 

BaĢvuru Formlarını doldurarak T.C. Osmaniye Valiliği Ġl Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Adnan 

Menderes Mah. Musa ġahin Bulvarı No. 60, 80010, Osmaniye adresinde görevli Sn. Ġdil Tuğba 

Ekiz’e veya Sn. MaĢife Öksüz’e teslim etmeleri rica olunur. Bu tarihten sonra yapılan müracaatlar 

dikkate alınmayacaktır. 

Osmaniye ĠĢ GeliĢtirme Merkezi ile ilgili detaylı bilgi ve ĠĢ BaĢvuru Formu 

www.osmaniyeisgem.com web-sitesinden temin edilebilir. 

KOBĠ Uzmanı pozisyonuna baĢvuracak adaylarda aranan nitelikler ile iĢ tanımı 

aĢağıdadır: 

GENEL NĠTELĠKLER 

• Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık iĢletme, ekonomi, pazarlama, maliye, finans, 

mühendislik (özellikle endüstri mühendisliği) veya benzeri alanlarından lisans mezunu en az 5 

(beĢ) yıllık iĢ tecrübesi sahibi olan, (lisansüstü derecesine sahip adaylardan en az 3 (üç) yıllık 

uygun iĢ tecrübesi olan), 

• Tercihen Ģirketlerin satıĢ, yönetim bölümlerinde veya ticari birlikler ve odalarda, 

piyasalarda büyümeyi yönlendiren ve/veya iĢ performansını optimize eden özel sektörde 

deneyimi olan,  

• Profesyonel uzman ekipleri yönetme deneyimi sahibi, 

• KOBĠ'lerle doğrudan çalıĢma ve özellikle yeni pazar fırsatları yaratma tecrübesine sahip, 

• Güçlü sözlü ve yazılı iletiĢim becerileri olan, 

• Ġyi derecede bireysel ve kurumsal iletiĢim ve koordinasyon becerilerine sahip, 

• ĠĢletme yönetimi ve müzakere teknikleri alanlarında bilgi ve beceri sahibi, 

• Güçlü ağ oluĢturma, arabuluculuk ve pazarlık alanlarında bilgi ve becerileri sahibi, 

• Microsoft Ofis uygulamalarına hâkim ve 

• Ġyi düzeyde Ġngilizce yazabilen, konuĢabilen nitelikte kiĢiler aranmaktadır. 

DĠĞER NĠTELĠKLER 

• B-Sınıfı ehliyet sahibi olması, 

• Erkek adayların askerlik hizmetini tamamlamıĢ olması ve 

• 01.08.1972 tarihinden sonra doğmuĢ olması gerekmektedir. 7227/2/1-1 
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TED Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize, ―2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu‖, ―Öğretim Üyeliğine Yükseltilme 

ve Atanma Yönetmeliği‖nin ilgili maddeleri, ―TED Üniversitesi (TEDÜ) Akademik Atama ve 

Yükseltme Kriterleri‖ ve ―Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille 

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara ĠliĢkin Yönetmelik‖ hükümlerini yerine getirmiĢ olmak 

kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim 

üyesi alınacaktır. 

Ġlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna baĢvuracak adayların: 

Anabilim Dalını belirtir bir dilekçenin ekinde; nüfus cüzdanı fotokopilerini, öğrenim 

durumlarını gösterir belgelerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil belgelerini, özgeçmiĢlerini 

(yayın ve öğretilen derslerin listesini içeren), referans verebilecekleri üç kiĢinin isimleri ve 

iletiĢim bilgilerini, eğitim felsefelerini ve akademik ajandalarını içeren niyet mektuplarını, mevcut 

ise; aday tarafından verilmiĢ olan derslerin değerlendirmelerini iletmeleri gerekmektedir. 

BaĢvuru dosyası eksiksiz adaylar değerlendirilecektir. BaĢvurular TED Üniversitesi 

(TEDÜ) Ġnsan Kaynakları Müdürlüğüne Ģahsen / posta aracılığı ile / e-posta ile yapılabilir. 

Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz. Kadro 

adetleri, baĢvuru koĢulları ve baĢvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler 

http://www.tedu.edu.tr/ internet adresinden öğrenilebilecektir. 

Duyurulur. 

Birimi Bölümü 

Akademik 

Unvan Adet Özel KoĢullar 

Eğitim 

Fakültesi 

Eğitim Bilimleri 

Bölümü, Rehberlik ve 

Psikolojik DanıĢmanlık 

Anabilim Dalı 

Profesör 1 

Adayların; 

- Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik 

Alanında doktora derecesine sahip 

olmaları ve Psikolojik DanıĢma ve 

Rehberlik Alanında yayın yapmıĢ 

olmaları gerekmektedir. 

- Daha önce herhangi bir 

yükseköğretim kurumunda 

profesör olarak çalıĢmıĢ olmaları 

beklenmektedir. 

 7228/1-1 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KARS KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

 36.02.15 

Toplantı Tarihi ve No : 25.07.2017-126 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 25.07.2017-1739 KARS 

Kars Ġli, Arpaçay Ġlçesi, Küçük Çatma Köyünde yer alan ve tapunun 329 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli Ģehitliğin, koruma 

alanının, koruma grubunun belirlenmesine ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; Erzurum 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.01.1990 tarih ve 201 sayılı kararı, 

Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.07.2017 tarih ve 

1147 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. 

Kars Ġli, Arpaçay Ġlçesi, Küçük Çatma Köyünde yer alan ve tapunun 329 parselinde 

kayıtlı, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait tescilli Ģehitliğin, koruma 

alanının, koruma grubunun belirlenmesine ve tescil fiĢinin güncellenmesine iliĢkin; söz konusu 

tescilli mezarlığın koruma alanının ekte bulunan koordinatlı kadastral haritadaki Ģekliyle 

belirlenmesine ve yeni düzenlenen tescil fiĢinin uygun olduğuna, Kültür Varlıklarının 

Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince koruma 

grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesine, tescilli mezarlık ve koruma alanı içerisinde 

yapılacak herhangi bir fiziki ve inĢai müdahale (Yeni yapılanma, Tevhit, Ġfraz vb.) öncesinde 

Kurulumuzdan izin alınmasına; 

Karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı No. ve Tarihi : 179 - 26.07.2017  Toplantı Yeri 

Karar No. ve Tarihi : 2768 - 26.07.2017 KAYSERĠ 

Kayseri Ġli, Yahyalı Ġlçesi Dikme ile Çamlıca Mahallelerine tesis edilecek Dikme DM-

Çamlıca DM Enerji Nakil Hatlarının; kararımız eki 1/10000 ölçekli haritada görüldüğü gibi ND1 

ile S1 some noktaları arasında kalan ―D1, D3, D5, D6 ve D7‖ numaralı direklerin I. derece 

arkeolojik sit alanı olarak tescilli Dikme Höyüğünün bulunduğu orman niteliğindeki 143 ada 35 

nolu orman parselinde kaldığı anlaĢılmıĢ olup ancak güzergahların sit alanına en yakın 

mesafesinin yaklaĢık 650 m. olduğu ve mahiyetine olumsuz etkisi olmadığı görüldüğünden söz 

konusu direklerin tesisi iĢlemlerinin yapılmasında, yapılacak çalıĢmalar sırasında, herhangi bir 

buluntuya ya da kalıntıya rastlanması durumunda, 2863 sayılı yasanın 4. maddesi uyarınca 

çalıĢmaların durdurularak en yakın Müze Müdürlüğüne veya mülki idare amirlerine haber 

verilmesi Ģartıyla 2863 sayılı yasa kapsamında sakınca olmadığına, Kurulumuzun 23.02.2011 

tarih ve 1992 sayılı kararı ile I.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen ancak sit sınırları 

sayısal olmayan Dikme Höyüğüne yönelik hazırlanan kararımız eki koordinatlı 1/25000 ölçekli 

harita ile 1/5000 ölçekli kadastral haritaların uygun olduğuna, 1/5000 ölçekli kadastral haritada 

görüldüğü gibi sit alanı sınırları içinde kalan parsellerin tapu kütüğü beyanlar hanesinde bulunan 

sit alanı Ģerhlerinin devam etmesine, eğer Ģerh bulunmuyorsa 143 ada 49 parsele ―tamamı I. 

derece arkeolojik sit alanıdır.‖, 143 ada 37 ve 35 parsellere ise ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit 

alanıdır.‖ Ģerhinin verilmesi gerektiğine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 178 - 25.07.2017  Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 2760 - 25.07.2017  KAYSERĠ  

Yozgat Ġli, Sorgun Ġlçesi, AĢağıkarahacılı ve Ocaklı köylerinde bulunan ve Yozgat Müze 

Müdürlüğünce kaçak kazıya yönelik yerinde yapılan incelemede tespit edilen ve Kurulumuzun 

13/01/2017 tarih, 2470 sayılı Kararı ile I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen 

Telbizhöyüğü Tümülüsü’ne yönelik hazırlanan ve kararımız eki olan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli 

haritaların uygun olduğuna, haritada görüleceği üzere söz konusu sit alanının kadastro harici 

alanda kaldığından; 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Korunması Gerekli TaĢınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında 

Yönetmelik’in 8. Maddesinin (e) fıkrası gereği bu alanda yeni bir sınırlandırma ve parsel ihdası 

olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerekmekte olup gerekli iĢlemlerin 

bu doğrultuda uygulanması gerektiğine ayrıca Kurulumuzun 13/01/2017 tarih, 2470 sayılı karar 

ile uygun bulunan 1/25000 ve 1/2000 ölçekli haritalar ile 16/06/2017 tarih, 2728 saylı kararla 

uygun bulunan 1/5000 ölçekli haritaların iptal edilmesine karar verildi 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

KAYSERĠ KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı no ve tarih : 179 - 26.07.2017 Toplantı Yeri 

Karar no ve tarih : 2765 - 26.07.2017 KAYSERĠ  

Kayseri Ġli, Kocasinan Ġlçesi, Mollahacı Mahallesi, Ortahöyük Mevkiinde bulunan, özel 

mülkiyet ve Hazine adına kayıtlı 146 ada, 49, 59, 66, 162 parsellerin bir kısmında yeralan 

―Ortahöyük Tümülüsü I‖ ve Hazine adına kayıtlı 146 ada, 189 parselin bir kısmında yeralan 

―Ortahöyük Tümülüsü II‖ nin; kararımız eki 1/25000 ölçekli haritada koordinatlandırıldığı, 

1/3000 ölçekli kadastral haritada gösterildiği Ģekli ile I. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil 

edilmesinin uygun olduğuna; 146 ada, 189, 49, 59, 66, 162 parsellerin tapu kütüğü beyanlar 

hanesine ―bir kısmı I. derece arkeolojik sit alanıdır‖ Ģerhinin ilgililerince 13.03.2012 tarih ve 

28232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ―Korunması Gerekli TaĢınmaz 

Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik‖ gereği verilmesine; bu 

alanlarda koruma amaçlı imar planı hazırlanana kadar Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 

tarih ve 658 sayılı ilke kararının 1. Maddesinde belirtilen I. Derece arkeolojik sitlere iliĢkin 

Koruma ve Kullanma KoĢullarının geçerli olduğuna; ―Ortahöyük Tümülüsü I‖ üzerinde bulunan 

can ve mal güveliği açısından tehlike arz eden kaçak kazıya iliĢkin yasal iĢlem baĢlatılmasına, adli 

makamlarca uygun görülmesi durumda ivedilikle kaçak kazı çukurunun yerel yönetimlerce müze 

müdürlüğünün denetiminde kapatılmasına; tümülüste daha fazla kaçak kazı ve tahribat 

yapılmaması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili Kaymakamlıkça alınması ve söz konusu 

taĢınmazın belli aralıklarla kolluk kuvvetlerince kontrol edilmesinin sağlanmasına, uygulama 

sonrasına iliĢkin bilgi belgelerin Kurul Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 30.06.2017 – 195 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 30.06.2017 – 2659 ġANLIURFA 

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Ġnceler Mahallesi’nde bulunan ġanlıurfa Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1009 sayılı kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı olarak tescilli ―KeloĢk-Deyr ġebek Harabeleri’nin‖ koruma ve kullanma koĢullarının 

belirlenmesine iliĢkin, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.06.2017 tarihli raporu okundu. 

Konunun dosyası, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler sonucunda:  

ġanlıurfa ili, Birecik ilçesi, Ġnceler Mahallesi’nde bulunan 2863 sayılı Yasa kapsamında I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescilli KeloĢk-Deyr ġebek Harabeleri’nin ġanlıurfa Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 30.12.2009/1009 sayılı karar eki 1/5000 ölçekli 

haritada sınırları koordinatları ile gösterildiği Ģekilde tescilinin devamına, Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

KeloĢk-Deyr ġebek Harabeleri’nin I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

KoĢulları’nın:  

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze 

müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir. 

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınamaz. Kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları 

açılamaz. Toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir.  

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No :20.07.2017 - 197 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 20.07.2017 - 2716 ġANLIURFA 

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Sugözü (Eskiköy) Köyü sınırlarında bulunan mozaikli alanın 

2863 sayılı yasa kapsamında tescil edilmesine iliĢkin Adıyaman Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü’nün 28.06.2017/1259 sayılı yazısı ve eki 22.06.2017 tarihli Müze Müdürlüğü uzman 

raporu okundu. Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 18.07.2017 tarihli raporu, fotoğraflar, 

1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, öneri tescil fiĢi, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan 

görüĢmeler sonucunda:  

Adıyaman ili, Besni ilçesi, Sugözü (Eskiköy) Köyü sınırlarında bulunan Sugözü 

(Eskiköy) YerleĢiminin korunması gerekli taĢınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; 

ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği Ģekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda: 

Sugözü (Eskiköy) YerleĢimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma 

KoĢullarının: 

1. Bilimsel çalıĢmalar dıĢında aynen korunacak bir sit alanıdır. 

2. Kesinlikle hiçbir yapılaĢmaya izin verilemez. 

3. Resmi ve özel kuruluĢlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için 

müze müdürlüğünün ve varsa kazı baĢkanının görüĢü alınarak yapılmak istenen uygulama 

Kurulumuzca değerlendirilir. 

4. Toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetler kesinlikle yasaktır. Ağaçlandırmaya 

gidilemez. Yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.  

5. TaĢ, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taĢ, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların 

açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez. 

6. Parsellere iliĢkin tevhit ve ifraz iĢlemleri, taĢınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir 

etmeyecek Ģekilde Kurulumuzdan izin almak koĢuluyla yapılabilir. 

Ģeklinde altı madde olarak belirlenmesine, 

Alanda bulunan mozaiğin yerinde korunamayacağı anlaĢıldığından Adıyaman Müze 

Müdürlüğü denetiminde konunun uzmanlarınca kaldırılarak taĢınmasında sakınca olmadığına 

karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ġANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

Toplantı Tarihi ve No : 20.07.2017 - 197 Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 20.07.2017 - 2712 ġANLIURFA 

Adıyaman Ġli, Merkez, Boztepe köyünde yer alan I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak 

tescilli, Boztepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırlarının Adıyaman Kadastro 

Müdürlüğünce kadastral haritalar üzerine Ģerh düĢülmesi sırasında oluĢan kayma hatasının 3 

derece ITRF koordinat sistemine göre düzeltilmesine iliĢkin; Adıyaman Valiliği Kadastro 

Müdürlüğü’nün 06.07.2017/E.1520835 sayılı yazısı, ġanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma 

Kurulu’nun 22.02.2017/2418 sayılı tescil kararı, Müdürlüğümüz uzmanlarının 18.07.2017 tarihli 

raporu okundu. Fotoğraflar, konuya iliĢkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüĢmeler 

sonucunda: 

Adıyaman Ġli, Merkez, Boztepe köyünde yer alan Boztepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik 

Sit Alanı sınırlarının Adıyaman Kadastro Müdürlüğünce kadastral haritalar üzerine Ģerh 

düĢülmesi sırasında oluĢan kayma hatasının düzeltilmesine iliĢkin; 3 derece ED50 koordinat 

sisteminde hazırlanıp Kurulumuzun 22.02.2017/2418 sayılı kararıyla onaylanan Boztepe Höyüğü 

I. Derece Arkeolojik Sit Alanı haritasının iptal edilmesine, 3 derece ITRF koordinat sistemine 

göre yeni hazırlanan 1/2000 ölçekli Boztepe Höyüğü I. Derece Arkeolojik Sit Alanı haritasının 

uygun olduğuna karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.10/148 

Toplantı Tarihi ve No. : 18.07.2017 - 209 Toplantı Yeri: ANKARA 

Karar Tarihi ve No. : 18.07.2017 - 2706 

 Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi, Yukarı Mahallesi, KirenĢe Mevkiinde, Devletin Hüküm ve 

Tasarrufu altında bulunan, tescil harici alanda tespiti yapılan Yukarı Mahalle Kurganlarının I. 

Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescili önerisine iliĢkin Ankara Valiliği, Ġl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü'nün 09.03.2017 tarih ve 2136 sayılı yazı ekinde bulunan Anadolu Medeniyetleri 

Müzesi ve Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü 

uzmanlarınca hazırlanmıĢ raporda bulunan tescil önerisinin Ankara II Numaralı Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilebilmesi için 2863 sayılı Kanun’un 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 Yönetmelik’in 6. 

maddesi gereğince 45 (kırk beĢ) gün içinde kurum görüĢlerinin Müdürlüğümüze iletilmesi 

hususundaki Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 

10.03.2017 tarihli ve 409 sayılı yazısı ve eki öneri arkeolojik sit alanı sınırlarını gösterir pafta 

gereği Kurul Müdürlüğüne iletilen kurum görüĢü yazıları, Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.07.2017 tarihli ve 2972 sayılı uzman dosya inceleme 

raporu, ve dosyası incelendi, yapılan görüĢmeler sonucunda; 

 Ankara Ġli, Güdül Ġlçesi, Yukarı Mahallesi, KirenĢe Mevkii III. Derece Arkeolojik Sit 

Alanı Sınırları içerisinde bulunan, 203 nolu parselde ilgili Müze Müdürlüğü tarafından yapılan 

sondaj kazıları sonucunda; 2863 sayılı yasa kapsamında, taĢınır ve taĢınmaz herhangi bir kültür 

varlığına rastlanmadığı anlaĢıldığından söz konusu parselin III. Derece Arkeolojik Sit Alanından 

çıkarılmasına ve parsel üzerindeki tescil Ģerhinin kaldırılmasına karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  06.16/382 

Toplantı Tarihi ve No : 13 /07/2017 - 227 Toplantı Yeri  

Karar Tarih ve No : 13/07/2017 - 4541 POLATLI 

Ankara Ġli, Nallıhan Ġlçesi, AĢağı Balıca Mahallesi, Dereboğazı Mevkiinde Ankara I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen 

Tepeüstü Arkeolojik YerleĢiminin III. derece arkeolojik sit olarak tesciline iliĢkin Ankara I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 

04.05.2017 gün ve 2229 sayılı raporu, Ġlbank Genel Müdürlüğünün 17.05.2017 gün ve E.13417 

sayılı yazısı, Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklar Dairesi 

BaĢkanlığının 02.06.2017 gün ve E.56799-2168 sayılı yazısı, Maden ĠĢleri Genel Müdürlüğünün 

21.06.2017 gün ve E.417586 sayılı yazısı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 4. Bölge 

Müdürlüğü’nün 22.06.2017 gün ve E.201494 sayılı yazısı, okundu, ekleri incelendi, yapılan 

görüĢmeler sonunda; 

Ankara Ġli, Nallıhan Ġlçesi, AĢağı Balıca Mahallesi, Dereboğazı Mevkiinde Ankara I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen 

Tepeüstü Arkeolojik YerleĢiminin ekli harita üzerinde sınrları ve koordinatları gösterildiği Ģekilde 

III. derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine,  

Söz konusu arkeolojik alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının III. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve 

kullanma koĢullarının GeçiĢ Dönemi YapılaĢma KoĢulları olarak belirlenmesine karar verildi.  
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  37.18/311 

Toplantı Tarihi ve No : 6/7/2017 - 226  Toplantı Yeri 

Karar Tarihi ve No : 6/7/2017 - 4535  ANKARA 

Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Çevik Köyü, 119 ada 1 parselde tespit edilen mezar 

odasına iliĢkin olarak Ġller Bankası A.ġ.’nin 11/04/2017 gün ve97880894-202-E.9691, Devlet Su 

ĠĢleri 23.Bölge Müdürlüğünün 11/04/2017 gün ve 47454071-115.99-239539, Doğa Koruma ve 

Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 12/04/2017 gün ve 18031414-045-84493, Tabiat Varlıklarını 

Koruma Genel Müdürlüğünün 13/04/2017 gün ve 30770851-299-E.4174, Ankara Valiliği Çevre 

ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 19/04/2017 gün ve 73209981-250-E.9524, Karayolları 15.Bölge 

müdürlüğünün 14/04/2017 gün ve 94190547-755.01/E.112261, TaĢköprü Kaymakamlığı Tapu 

Müdürlüğünün 21/04/2017 gün ve 28186009-105-E.929950,Kastamonu Valiliği Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğünün 05/05/2017 gün ve 89586723/299, Kastamonu Valiliği Kadastro 

Müdürlüğünün 08/05/2017 gün ve 92526913-050.99-E.1056934 sayılı yazıları, Ankara I 

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 23/06/2017 

gün ve 3215 sayılı Dosya Ġnceleme Formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda; 

Kastamonu Ġli, TaĢköprü Ġlçesi, Çevik Köyü, 119 ada, 1 parsel üzerinde tespit edilen 

mezar odasının tesciline iliĢkin olarak Kurulumuzun 23/03/2017 gün ve 4207 sayılı kararıyla 

tescilden faaliyeti etkilenecek kurumlardan görüĢ istendiğinin anlaĢıldığına, gelen görüĢlerin 

değerlendirilmesi sonucunda söz konusu mezar odasının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada 

gösterilen sınırlar ve belirtilen koordinatlarla I.Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tesciline; 

Bahse konu sit alanına iliĢkin koruma amaçlı imar plânı hazırlanıncaya kadar Kültür ve 

Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun almıĢ olduğu, Arkeolojik Sitlerde koruma ve 

kullanma koĢullarını belirleyen 05.11.1999 gün ve 658 sayılı Ġlke Kararının I.maddesinin GeçiĢ 

Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma KoĢulları olarak belirlenmesine karar verildi. 
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Kültür ve Turizm Bakanlığından: 

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI 

KORUMA BÖLGE KURULU 

KARAR 

  18.06/43 

Toplantı Tarihi ve No : 06/07/2017 - 226  Toplantı Yeri 

Karar Tarih ve No : 06/07/2017 - 4527 ANKARA  

Çankırı Ġli, Orta Ġlçesi, Kırsakal Köyü sınırları içerisinde Değirmentepe Mevkiinde 

Çankırı Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Değirmen Tepe Tümülüsünün tescilene 

iliĢkin Çankırı Valilği, Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 28.03.2016 gün ve 297 sayılı 

yazısı,Ġlbank Genel Müdürlüğünün 23.05.2017 gün ve E.13790 sayılıyazısı, Çankırı Valilği Çevre 

ve ġehircilik Müdürlüğünün 29.05.2017 gün ve E.1548 sayılı yazısı, Çankırı Ġl Özel Ġdaresinin 

02.06.2017 gün ve E.3570 sayılı yazısı okundu, ekleri incelendi, yapılan görüĢmeler sonunda, 

Çankırı Ġli, Orta Ġlçesi, Kırsakal Köyü sınırları içerisinde Değirmentepe Mevkiinde 

Çankırı Müze Müdürlüğü uzmanlarınca tespit edilen Değirmen Tepe Tümülüsünün ekli harita 

üzerinde sınırları ve koordinatları belirlendiği Ģekilde 1.derece arkeolojik sit olarak tescil 

edilmesine, tümülüste bulunan kaçak kazı çukurlarının Müze Müdürlüğü denetiminde 

kapatılabileceğine, kaçak kazıların önlenmesi için gerekli tedbirlerin ilgili Kurumlarca 

alınmasına, 

Tümülüsün yer aldığı ve hazine adına tescili yapılarak satıĢı talep edilen parselin satıĢının 

uygun olmadığına. 

Söz konusu arkeolojik alanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 

05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararının I. derece arkeolojik sit alanlarına iliĢkin koruma ve 

kullanma koĢullarının geçerli olduğuna karar verildi. 
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İ Ç İ N D E K İ L E R

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

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER
— İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik
— Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Uygulanacak Teknik

Düzenlemeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Türkiye Noterler Birliği Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
— Düzce Üniversitesi Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ
— Açık Artırma Yöntemi ile Alım Satımı Yapılacak 2016 Ürünü Üretici

Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

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

Senetlerinin Günlük Değerleri

D U Y U R U

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:

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

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

e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise

e - Resmi Gazete ile

abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.


